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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  (1) พัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐานและ  (2)ทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากการพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ  การดําเนินการมีสองระยะ 
ประกอบดวย  ระยะแรกคือ การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะหเอกสารเชิงทฤษฎี จัดทํากรอบแนวคิดตัวบงชี้  รางตัวบงชี้  ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา   ระยะที่สองคือ  การทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางภาวะผูนําทาง
วิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จํานวน 395 คน  ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตร
ประมาณคา  5  ระดับ  มีคาความเที่ยงทั้งฉบับเทากับ .973  มีคาความตรงอยูระหวาง 0.55 – 1.00  
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร   
 ผลการวิจัย 

1)  ผลการพัฒนาตัวบงชี้  ปรากฏวา  ไดตวับงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสาํหรับผูบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพืน้ฐาน จํานวน 60 ตัวบงชี้ ที่เปนไปตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกีย่วของ ประกอบดวย 
ตัวบงชี้การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรู จํานวน 12 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้การบริหาร
จัดการหลักสูตรและการสอน จํานวน 13 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้การพัฒนานักเรียน จํานวน 12 ตัวบงชี้    
ตัวบงชี้การพฒันาครู จํานวน 10 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้การสรางบรรยากาศการเรียนรู จํานวน 13 ตวับงชี ้   
 2)  ผลการทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา  มคีวามสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Chi-square = 70.16  
df = 62  คา P = 0.22  คา  GFI = 0.98  คา AGFI = 0.96  คา  RMSEA = 0.018)   
 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชคาไค-สแควร  คาดัชนีวดัระดบัความกลมกลืนและคาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว  ทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ผลการทดสอบพบวาโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
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ABSTRACT 
 
 

       This research was to develop instructional leadership indicators for Basic 
Education school principals, and to examine the goodness of fit of the structural model 
of confirmatory factor analysis with the empirical data. Phase I was the development of 
instructional leadership indicators for Basic Education school principals by theoretical 
documental analysis, creating conceptual framework, drafting indicators, and verifying 
the context validity. Phase II was the examination of the goodness of fit of the 
structural model. The sample size of 395 Basic Education school principals was derived 
by multi-stage random sampling. Data collection tool was a five-level rating scale 
questionnaire with a reliability of 0.973 and validity ranging from 0.55 to 1.00. 
Collected data were analyzed by computer programs. 
       

The research findings were: 
1) Sixty instructional leadership indicators were obtained; in which twelve 

related to determination of vision, goals, and missions of learning, thirteen to urriculum 
and teaching management, twelve  to student development, ten to teacher development, 
and thirteen to learning climate promotion. 
        2) The goodness of fit of structural equation model showed its consistency with 
the empirical data (Chi-square = 70.16, degree of freedom (df) = 62, P =  0.22, 
goodness-of-fit index (GFI) = 0.98, adjust-goodness-of-fit index (AGFI) = 0.96, and 
root mean square error of approximation (RMSEA) = 0.018). Statistical analysis results 
confirmed the research hypotheses. 
       The results of the structural validity test of the model of instructional leadership 
indicators for Basic Education school principals with the empirical data by using Chi-
square, the Goodness of Fit Index and the Adjusted Goodness of Fit index revealed that 
the model correlated with the empirical data with statistical significance.   
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 Alig-Mielcarek & Hoy          90 
ตารางที่  9  รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการของ Alig-Mielcarek & Hoy ปรับจากแนวคิด 
 ของ Hallinger          91 
ตารางที่ 10  รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ ของ McEwan      92 
ตารางที่ 11  รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการของ ประสิทธิ์  เขียวศรี และคณะ     93 
ตารางที่ 12  แสดงการสังเคราะหตัวบงชี้องคประกอบหลักภาวะผูนําทางวิชาการ  113 
ตารางที่ 13  สังเคราะหองคประกอบยอยภาวะผูนําทางวิชาการการกําหนดวิสัยทัศน 
 เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู      124 
ตารางที่ 14   แสดงการสังเคราะหตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ  องคประกอบหลัก 1                    
 การกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู                                  126 
ตารางที่ 15  แสดงการสังเคราะหตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ องคประกอบยอย การบริหาร 
 จัดการหลักสูตรและการสอน       133 
ตารางที่ 16   แสดงการสังเคราะหตัวบงชีภ้าวะผูนําทางวิชาการ องคประกอบหลัก 2   
  การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน        135 
ตารางที่ 17   แสดงการสังเคราะหองคประกอบยอยภาวะผูนําทางวิชาการ การพัฒนานักเรียน   142 
ตารางที่ 18 แสดงการสังเคราะหตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ องคประกอบหลัก 3 
 การพัฒนานักเรียน        144 
ตารางที่ 19  แสดงการสังเคราะหองคประกอบยอยภาวะผูนําทางวิชาการการพัฒนาครู        149 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
  หนา 
ตารางที่ 20 แสดงการสังเคราะหตัวบงชีภ้าวะผูนําทางวิชาการ องคประกอบหลัก 4 

พัฒนาครู 
151 

ตารางที่ 21 แสดงการสังเคราะหองคประกอบยอยภาวะผูนําทางวิชาการ  การสราง 
บรรยากาศการเรียนรู 

157 

ตารางที่ 22 แสดงการสังเคราะหตัวบงชีภ้าวะผูนําทางวิชาการ  องคประกอบหลัก 5 การ 
สรางบรรยากาศการเรียนรู 

159 

ตารางที่ 23 ตัวบงชี้องคประกอบหลัก 1 การกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและพันธกิจ 
การเรียนรู 

163 

ตารางที่ 24 ตัวบงชี้องคประกอบหลัก 2 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 164 
ตารางที่ 25  ตัวบงชี้องคประกอบหลัก 3  การพัฒนานกัเรียน 165 
ตารางที่ 26 ตัวบงชี้องคประกอบหลัก 4   การพัฒนาคร ู 165 
ตารางที่ 27 ตัวบงชี้องคประกอบหลัก 5   การสรางบรรยากาศการเรยีนรู 166 
ตารางที่ 28 การกําหนดสัญลักษณ 168 
ตารางที่ 29 การกําหนดสัญลักษณองคประกอบยอยตัวบงชี้ ภาวะผูนําทางวิชาการ 169 
ตารางที่ 30 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้

ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานดานการกําหนด
วิสัยทัศน  เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรู 

185 

ตารางที่ 31 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานดานการบริหาร
จัดการหลักสตูรและการสอน 

186 

ตารางที่ 32 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานดานการพฒันา
นักเรียน 

188 

ตารางที่ 33 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานดานดานการ
พัฒนาครู 

189 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
  หนา 
ตารางที่ 34 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้

ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานดานการสราง
บรรยากาศการเรียนรู 

190 

ตารางที่ 35 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพยีรสันของตัวบงชี้ขององคประกอบ 
ยอยในโมเดลการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู 

196 

ตารางที่ 36 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพยีรสันของตัวบงชี้ขององคประกอบ 
ยอยในโมเดลหลักสูตรและการสอน 

198 

ตารางที่ 37 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพยีรสันของตัวบงชี้ขององคประกอบ 
ยอยในโมเดลการพัฒนานกัเรียน 

200 

ตารางที่ 38 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพยีรสันของตัวบงชี้ขององคประกอบ 
ยอยในโมเดลการพัฒนาคร ู

202 

ตารางที่ 39 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพยีรสันของตัวบงชี้ขององคประกอบ 
ยอยในโมเดลการสรางบรรยากาศการเรยีนรู 

204 

ตารางที่ 40 แสดงคาสถิติ Bartlett ดัชนี KMO ของโมเดลยอยภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับ ผูบริหารสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

205 

ตารางที่ 41 แสดงผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยนืยันของโมเดลการกําหนดวิสัยทัศน 
เปาหมายและพันธกิจการเรยีนรู 

207 

ตารางที่ 42 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกันของตัวแปร 3  ตัวในองคประกอบการ
กําหนดวิสัยทศัน เปาหมายและพันธกิจ การเรียนรู 

207 

ตารางที่ 43 แสดงผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยนืยันของโมเดลการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการสอน 

211 

ตารางที่ 44 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกนัของตัวแปร 3  ตัวใน
องคประกอบการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

212 

ตารางที่ 45 แสดงผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยนืยันของโมเดลการพัฒนานกัเรียน 215 
ตารางที่ 46 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกนัของตัวแปร 3  ตัวใน

องคประกอบการพัฒนานกัเรียน 
215 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
  หนา 
ตารางที่ 47 แสดงผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยนืยันของโมเดลการพัฒนาคร ู 218 
ตารางที่ 48 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกนัของตัวแปร 3  ตัวใน

องคประกอบการพัฒนาคร ู
219 

ตารางที่ 49 แสดงผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยนืยันของโมเดลการสรางบรรยากาศ
การเรียนรู 

222 

ตารางที่ 50 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกนัของตัวแปร 3  ตัวใน
องคประกอบการสรางบรรยากาศการเรยีนรู 

222 

ตารางที่ 51 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพยีรสันของตัวบงชี้ขององคประกอบ 
ยอยในโมเดลภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

228 

ตารางที่ 52 แสดงคาสถิติ Bartlett ดัชนี KMO ของโมเดลภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

229 

ตารางที่ 53 แสดงผลการวเิคราะหองคประกอบเชิงยนืยันอันดบัสอง เพื่อพัฒนาตวับงชี้
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

230 
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สารบัญภาพ 
 

  หนา 
ภาพที่  1 โมเดลการวัดองคประกอบหลักภาวะผูนําทางวิชาการ 120 
ภาพที่  2 โมเดลการกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและพันธกจิการเรียนรู 125 
ภาพที่  3 โมเดลการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 134 
ภาพที่  4 โมเดลการพัฒนานักเรยีน 143 
ภาพที่  5 โมเดลการพัฒนาครู 150 
ภาพที่  6 โมเดลการสรางบรรยากาศการเรียนรู 158 
ภาพที่  7 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ 172 
ภาพที่  8 ขั้นตอนการสุมตัวอยาง 176 
ภาพที่  9 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สามของตัวบงชี้ภาวะผูนํา

ทางวิชาการ 
192 

ภาพที่  10 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการกําหนดวิสัยทัศน 
เปาหมายและพันธกิจการเรยีนรู  

194 

ภาพที่  11 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการหลักสูตรและการสอน  194 
ภาพที่  12 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนานักเรียน 194 
ภาพที่  13 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนาครู 195 
ภาพที่  14 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการสรางบรรยากาศการเรียนรู 195 
ภาพที่  15 โมเดลการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรยีนรู 208 
ภาพที่  16 โมเดลการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 212 
ภาพที่  17 โมเดลการพัฒนานักเรยีน 216 
ภาพที่  18 โมเดลการพัฒนาครู 219 
ภาพที่  19 โมเดลการสรางบรรยากาศการเรียนรู 223 
ภาพที่  20 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบงชี้ภาวะผูนํา

ทางวิชาการสาํหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
226 

ภาพที่  21 โมเดลภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 231 
 
 
 
 



 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมมนุษยเปนสังคมที่ตองอาศัยการเรียนรูเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพ    
มนุษยไดใชความรูที่ส่ังสมและถายทอดมาจากบรรพบุรุษ จากรุนสูรุน ตั้งแตโบราณมาจนถึงปจจุบัน 
นํามาใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ทําใหสามารถปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ และตอบสนอง
ความตองการของมนุษยไดอยางสะดวกสบายและหลากหลาย  ซ่ึงการเรียนรูของมนุษยนั้นเปน
พรสวรรคที่สามารถเรียนรูไดเองจากประสบการณ และยังเรียนรูไดจากการถายทอดความรูจากผูรู  
นั่นคือจากการจัดหลักสูตรและการสอนซึ่งจะชวยใหมนุษยเกิดการเรียนรูไดงายขึ้น ในปจจุบัน การ
เรียนรูที่สําคัญอยูในความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษา เชน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และ
หนวยงานทางการศึกษาอื่น ๆ การศึกษาเปนรูปแบบที่มีมานานโดยอาศัยปฏิสัมพันธระหวางกันของ
มนุษยเพื่อนําไปสูการเรียนรูและความงอกงาม (McNiff, 2002) ผูที่ทําหนาที่จัดการศึกษาและทําหนาที่
สอนตองพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีเปาหมายที่จะพัฒนาใหผูเรียนบรรลุถึงผล
การเรียนรู ดังนั้นการสอนจึงเปนกระบวนการที่ทําหนาที่เปนเครื่องชวยใหคนไดมีประสบการณที่ดี มี
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จนสามารถดํารงชีพไดอยางราบรื่น เปนประโยชนแกตนเองและ
สวนรวม ซ่ึงถือวาเปนจุดมุงหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา 

หมวด 4 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กลาวถึงแนวการจัด
การศึกษา สรุปไดวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และใหถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม การจัด
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องความรูเกี่ยวกับ
ตนเอง ความรูและทักษะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญา
ไทย คณิตศาสตร ภาษา และทักษะในการประกอบอาชีพ  และในการจัดกระบวนการเรียนรู ให
สถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  ฝก
ทักษะกระบวนการคิด จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูในดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน
สมดุล รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542, 2545)  ดังนั้น ครูผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจ และ
เรียนรูถึงเทคนิควิธีการที่จะพัฒนาการสอนใหผูเรียนมีโอกาสที่จะเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ตอง
มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย  
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการพัฒนาผูเรียนโดยมีเปา 
ประสงค ในการจัดการศึกษาอยู 3 ประการ ไดแก ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ใหประชากรทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  ตามสิทธิอยางทั่วถึง เทาเทียมและเต็ม
ศักยภาพ  ในดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความสามารถในการแขงขัน ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาดานภาษา 
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะการแขงขัน
ในระดับนานาชาติ  

จากการประเมินผลตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2549 (ประสิทธิ์ เขียวศรี และคณะ, 
2548) ไดระบุวาคุณภาพการศึกษาของไทยมีมาตรฐานคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศที่
อยูในระดับเดียวกัน  เพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยไมอยูในระดับที่นาพอใจ ปจจัยที่
ทําใหคุณภาพการศึกษาของไทยต่ํามาจากความดอยคุณภาพของครู  หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน 
อุปกรณและส่ือการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล   การขาดระบบการประกันคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา การขาดการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครอง  ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนภาระ
ความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับผลคะแนนเฉลี่ย 3 รายวิชาจากการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (National Test) ป 2547 ที่นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 ไดรอยละ 
40.99  ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดรอยละ 39.95 และระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดรอยละ 35.27 และยัง
สอดคลองกับที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ได
สรุปผลการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
(รอบแรก  พ.ศ. 2545-2548) สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน  26,584 แหง  
ในภาพรวมของสถานศึกษา พบวา รอยละ 34  ไดมาตรฐาน ในดานผูเรียน ผูเรียนมีความเปนคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ในดานผูบริหาร ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ มีความสัมพันธและรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ในดานครู ครูมีวุฒิ
การศึกษา และอีกรอยละ66ไมไดมาตรฐาน ในดานผูเรียน ที่ไมไดมาตรฐานไดแก ความสามารถใน
การคิดอยางเปนระบบ ความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ในดานผูบริหาร ที่ไมไดมาตรฐานไดแก การ
บริหารงานวิชาการโดยเฉพาะการมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน การมีส่ือการเรียนการ
สอนที่เอื้อตอการเรียนรู การสงเสริมกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในดานครู 
ที่ไมไดมาตรฐานไดแก ความเพียงพอของครู ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
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ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2549) 
 การที่คุณภาพนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเฉพาะนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายและเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย  มีคุณภาพตกต่ําลงมากนั้น  อาจทําใหเกิดปญหาไมสามารถ
เรียนในระดับสถาบันอุดมศึกษาได โดยเฉพาะในสาขาวิชาสําคัญเชน ถานักเรียนเรียนออนในวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ก็จะเขาเรียนตอในคณะแพทยศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตรไดไมดีพอ  
คงตองนําปญหาเรื่องนี้ มาทบทวนวา จะสามารถปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานนักเรียน ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางไร เพื่อสงผลใหสามารถพัฒนาคุณภาพตนเองในการเรียนขั้นอุดมศึกษา
ใหดีขึ้นตามไปดวย  (วิจิตร ศรีสอาน, 2549)  

องคการความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation & 
Development) หรือ OECD ไดจัดทําโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment)หรือ PISA ป2549โดยสํารวจความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และแนวโนมการอานของนักเรียนอายุ 15 ป จํานวน 4 แสนคน ในประเทศที่เปน
สมาชิก OECD จากการสํารวจพบวา ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคาเฉลี่ยของ OECD คืออยู
ประมาณอันดับที่ 41-42 จาก 57 ประเทศ มีนักเรียนไทยถึงรอยละ 47 ที่รูวิทยาศาสตรต่ํากวา
ระดับพื้นฐาน และมีรอยละ 1 เทานั้นที่มีความรูดานวิทยาศาสตรในระดับสูง ผูอํานวยการองคการ
ยูเนสโก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ประจํากรุงเทพฯ ดร.เชลดอน เชฟเฟอร (Dr.Sheldon Shaeffer) กลาว
วา ประเทศไทยควรปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา โดยระดับปฐมวัยควร
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน และระดับอุดมศึกษาควรปรับปรุงการวัดมาตรฐานการเรียนการ
สอน การทําวิจัย นักศึกษาที่จบแลวไมมีงานทํา และจํานวนหนังสือในหองสมุดที่ยังไมเพียงพอ
(เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, 2551) 

ผลสํารวจของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปนสิ่งที่
ยืนยันไดวาการศึกษาไทยกําลังมีปญหาควรเรงแกไข อาทิ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2548 อยูในระดับที่ไมนาพอใจ โดย
ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ต่ํากวารอยละ 50 
ทุกวิชา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ต่ํากวารอยละ 35  การจะแกไขและ
พัฒนาการจัดการศึกษาไทยใหมีคุณภาพ ไดตามเปาหมาย หลักสําคัญตองเริ่มจากปฏิรูปฝายหรือ
หนวยที่เกี่ยวกับการกําหนดทิศทางและนโยบายการศึกษาของประเทศ จึงจะนําไปสูภาคปฏิบัติให
เกิดขึ้นจริงได (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์, 2551) 
 จากการประเมินภายนอกสถานศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (2549) ซ่ึงไดสรุปผลการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอก
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สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบแรก พ.ศ. 2545-2548) และจากผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับชาติ สรุปไดวา  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมมีประสิทธิผลทาง
วิชาการ  กลาวคือ 1)ผูบริหารโรงเรียนไมมีภาวะผูนําทางวิชาการ  2)ครูไมมีศักยภาพเพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอนและ  3)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําซึ่งเปนเรื่องที่ผูบริหารการศึกษา    
ทุกระดับจะตองดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
 ทั้งสามเรื่องที่กลาวมานี้  มีความเกี่ยวของกันโดยตรง  นั่นคือ  การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ํา  มีผลมาจากการที่ครูไมมีศักยภาพเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งการเรียน
ของนักเรียนและการสอนของครูนี้ เกี่ยวของโดยตรงกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียน  ผูบริหาร
โรงเรียนตองบริหารจัดการหลักสูตรและการสอนอยางเอาใจใส และสนใจพฤติกรรมการสอนของครู
ใหมาก  นั่นคือ  ผูบริหารโรงเรียนตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ แนวความคิดเชนนี้ถือวาเปนการเริ่มตน
การเปลี่ยนแปลง จากทัศนะเกาที่วา  ผูบริหารโรงเรียนคือผูจัดการการใชโครงการ การใชหลักสูตร
และการรักษาสถานภาพของตนในปจจุบัน ถือวาเปนการเดินไปสูแนวความคิดที่วา  ผูบริหารโรงเรยีน
เปนผูนําทางวิชาการ  เปนผูรับผิดชอบการนําพาโรงเรียนไปสูความกาวหนา  และทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ ผูบริหารโรงเรียนยังตองรักษาบรรยากาศของโรงเรียน   
จัดใหมีทรัพยากรตาง ๆ ที่ชวยสงเสริมการเรียนการสอน  กํากับดูแลความกาวหนาของนักเรียน            
มีบรรยากาศความคาดหวังวานักเรียนจะประสบผลสําเร็จ และมีภาวะผูนําเชิงบริหารที่เขมแข็ง
(Edmonds, 1979)  จึงมีงานวิจัยจํานวนมากเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ทั้งในระดับอนุบาล 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไดระบุวา ภาวะผูนําทางวิชาการเปนเรื่องจําเปน (Lezotte, 1994)  

 ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการกํากับ นิเทศ ติดตาม การ
สอนของครู และจะตองใชภาวะผูนําใหเกิดประโยชนและเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อสงผลใหผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผูบริหารจะตองทําหนาที่เปนผูนําในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามจุดมุงหมายและโครงสรางสาระการเรียนรูของ
หลักสูตร รวมทั้งพัฒนาสาระและกิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน 
ผูบริหารจะตองเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดทําเนื้อหาสาระและ
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม และประเมินผลการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุ
ตามเปาหมายของการศึกษาของชาติ  ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีภาวะผูนําและมีลักษณะเฉพาะหลาย
ประการที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนใหมากขึ้น ผูบริหารโรงเรียนควรตองมี
ภาวะผูนําทางวิชาการ เพื่อดําเนินการใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน (Leadwood, 2006) โดย
ตองปรับปรุงพันธกิจของโรงเรียน ประชาสัมพันธเปาประสงคของโรงเรียน ดําเนินการจัดการเรียน
การสอน  สงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี  สวนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนคือการจัดทําพันธกิจของโรงเรียน  กลาวไดวา  การที่ผูบริหารโรงเรียนสนใจ
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การเรียนการสอนในหองเรียน ความมีประสิทธิผลของการทํางานของครู และความสําเร็จของนักเรียน
เปนเรื่องที่มีความสัมพันธกัน (Leithwood 2006)   

 ภาวะผูนําทางวิชาการ (Instructional Leadership) เปนภาวะผูนําที่พัฒนามาจากภาวะ ผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) (McEwans, 1998)  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมุง
การปรับเปลี่ยนมุมมองของงานในวงที่กวางกวาและเปนระบบมากกวา  แตภาวะผูนําทางวิชาการ
จํากัดวงเขามาที่งานดานวิชาการขององคการ  ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาในวงกวางจะมุง
ไปที่วิธีการที่เปนระบบเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหมีรูปแบบภาวะผูนํา
ทางวิชาการ (Elmore, 2000)  ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่อยูในตําแหนงที่จะตองสงเสริมใหเกิด
ความรวมมืออยางมากจากครู  ความรวมมือนี้จะนําไปสูการพัฒนาการปฏิบัติการสอนของครู ซ่ึงการ
พัฒนาเชนนี้ก็จะชวยเพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียนดวย (Leithwood, 2006)  รูปแบบภาวะผูนําทาง
การศึกษา(educational leadership)สวนใหญในปจจุบันนี้เนนความสําคัญของผูนําโรงเรียน (school 
leaders)โดยที่ผูนําโรงเรียนจะตองใสใจอยางมากกับงานการเรียนการสอนของโรงเรียน หากตองการ
ที่จะพัฒนาโรงเรียนในทองถ่ิน ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองเปนผูนําทางวิชาการและหลักสูตร ดังนั้น
จึงเรียกมิติภาวะผูนําโรงเรียน (school leadership) วาเปนภาวะผูนําทางวิชาการ (MacNeill และคณะ, 
2003) 

 ผูบริหารโรงเรียนเปนคนสําคัญที่สุดในโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการสอนของครู มี
อิทธิพลตอระดับความสําเร็จที่สูงของนักเรียนและมีอิทธิพลตอระดับประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ของโรงเรียน  ถาโรงเรียนตองการจะเปนโรงเรียนที่มีประสิทธิผล  ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูมีภาวะ
ผูนําทางวิชาการ (Findley and Findley, 1992  อางใน Chell, 1999)  ภารกิจของผูบริหารโรงเรียนที่
สําคัญคือ ตองมุงเนนที่กิจกรรมที่จะนําพาไปสูความสําเร็จอยางสูงของนักเรียน  ถามีเปาหมายที่จะทํา
โรงเรียนใหมีประสิทธิผล  ก็ตองหาแนวทางเพื่อเนนการใชภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน (Hughes and Ubben, 1989)  การเรียนรูของนักเรียน การสอนที่มีคุณภาพ และการจัดองคการ
ที่เอื้อตอการเรียนรูเปนเรื่องที่สัมพันธกัน  ผูบริหารโรงเรียนจึงตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ เพื่อ
ดําเนินการใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน (Dimmock and Walker, 2005)  ภาวะผูนําทาง
วิชาการจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารโรงเรียนตองมีและตองดําเนินการพัฒนาใหกับผูบริหารโรงเรียน 
(ชัยรัตน  หลายวัชระกุล, 2547) 

ดังนั้น จะเห็นไดวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการ
พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคทางดานวิชาการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  แตปจจุบันยังไมสามารถบรรลุผลดังกลาว หากมีการศึกษาและ
พัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเพื่อเปนแนวทางในการฝกอบรมผูบริหาร
โรงเรียนใหมีภาวะผูนําทางวิชาการ  มีขีดความสามารถสูงในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ก็จะ
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สามารถแกปญหาดังกลาวได  ผูวิจัยจึงประสงคที่จะศึกษาและพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
1.2  คําถามการวิจัย 

1) ตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอะไรบาง 
2)โมเดลโครงสรางภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการ

พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ มีความสอดคลองกันหรือไม 
 
1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2) เพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากการพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
1.4  สมมติฐานการวิจัย 
 โมเดลโครงสรางภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
1.5  ขอบเขตการวิจัย 

เนื้อหาเชิงวิจัย  เนื้อหาเชิงวิจัยเปนขอมูลที่วิเคราะหและสังเคราะหจากเอกสาร  แนวคิด  
ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําทางวิชาการ  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือชวงชั้นที่ 1 – 4  ยกเวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห  
 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 ในการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ 
ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะไว ดังตอไปนี้ 

1) ภาวะผูนําทางวิชาการ  หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอการ
เพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียน โดยอาศัยกระบวนการเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและ
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พันธกิจการเรียนรู  การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน การพัฒนานักเรียน  การพัฒนาครู และ
การสงเสริมบรรยากาศ  ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมการเรียนรู 
 2) ตัวบงชี้ หมายถึง ตัวแปรประกอบ หรือองคประกอบที่มีคาแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณ
ของระบบการดําเนินงานสวนใดสวนหนึ่งในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง   
 3) ตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง ส่ิงที่นํามาวัดหรือช้ีใหเห็นประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และคุณภาพของการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

4)  การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง กระบวนการสรางและพัฒนาตัวบงชี้
ภาวะผูนําทางวิชาการ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) ในรูปของโมเดลโครงสรางภาวะผูนําทางวิชาการกับขอมูลเชิงประจักษ  

5)  น้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง       
ตัวบงชี้กับองคประกอบ โดยพิจารณาจากการคัดเลือกองคประกอบที่มีคาเทากับหรือมากกวา 0.30 

6)  โมเดลโครงสรางภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง รูปแบบที่แสดงความสัมพันธโครงสราง
เชิงเสนที่ประกอบดวยองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

7) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน หมายถึง วิธีการทางสถิติที่วิเคราะห ช้ีวัดวาตัวแปร
ตาง ๆ  ที่วิเคราะหไดเปนตัวแปรชี้วัดองคประกอบนั้น โดยพิจารณาจากคาน้ําหนักองคประกอบ 
(Factor Loading)  

8)  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง  หมายถึง  การวิเคราะหเพื่อศึกษาวา 
องคประกอบยอยที่ไดอยูภายใตองคประกอบใหญเดียวกันหรือไม  องคประกอบยอยใดมีความสําคัญ
มากกวากัน  

9)  ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  หมายถึง ผลการวิเคราะหทางสถิติโดยการ
วิเคราะหองคประกอบยืนยันดวยโปรแกรมลิสเรล โดยคาไค-สแควรต่ําหรือไมมีนัยสําคัญทางสถิติ     
มีความนาจะเปนเขาใกล 1  คาดัชนีความกลมกลืน(Goodness of Fit Index: GFI) และคาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีคาเทากับหรือเขาใกล 1 

10) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึงโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ชวงชั้นที่ 1
ถึงชวงชั้นที่ 4  ยกเวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห 

11) ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1.7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) ผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะทําใหไดตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนตัวบงชี้ที่ไดรับการยืนยันแลววามีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชใหเกิด
ประสิทธิผลทางวิชาการในสถานศึกษา โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนําตัวบงชี้ไปสราง
เกณฑการประเมินหรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในโรงเรียนซึ่งจะยังผลไปสูการเรียนรูที่มี
คุณภาพของนักเรียน  

2)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนํา
ตัวบงชี้ที่ผานการพัฒนาจนมีคุณภาพ ใหโรงเรียนใชเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการการ
เรียนรูของโรงเรียนและยกระดับการเรียนรูของนักเรียน  และยังสามารถใชเปนแบบประเมิน  กํากับ
ติดตามการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดไดอีก
ชองทางหนึ่งดวย 

3)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนํา
ตัวบงชี้ที่ผานการพัฒนาจนมีคุณภาพ  ไปใชในการฝกอบรมเตรียมบุคลากรเขาสูตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา และใชเปนแบบประเมินภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4)  หนวยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารการศึกษา  ผูบริหาร
สถานศึกษา  หรือการอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานวิชาการสามารถประยุกตหลักการและ
เนื้อหาจากตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการบรรจุไวในหลักสูตรการฝกอบรมได 

5)  หนวยงานที่ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาสามารถ
นํา หลักการและสาระจากตัวบงชี้ที่ผานการพัฒนาจนมีคุณภาพ ไปบรรจุไวในการสอบ  ซ่ึงจะเปนอีก
วิธีการหนึ่งที่จะชวยพัฒนาหรือยกระดับการเรียนรูของนักเรียนได  กลาวคือ  ผูสอบไดเปนผูมีภาวะ
ผูนําทางวิชาการ  เปนอีกชองทางหนึ่งที่เชื่อไดวา  จะยังผลไปสูการเรียนรูที่มีคุณภาพของนักเรียน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

     

 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทํากรอบแนวคิดตัวบงชี้และ 
โมเดลตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตอไปนี้  

 2.1  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับตัวบงชี้ 
 2.2  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผูนํา 
 2.3  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ 
 2.4  บทบาทและหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน 
 2.5  ตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการที่ใชในการวจิัย  

 2.5.1 องคประกอบหลักภาวะผูนําทางวิชาการ 
 2.5.2 องคประกอบยอยภาวะผูนําทางวิชาการ 
 2.5.3 ตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ 

             2.6  กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
2.1  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับตัวบงชี้ 
 การบริหารงานในองคการใด ๆจะตองมุงเนนผลงานที่เปนรูปธรรม วัดผลได  ตรวจสอบ
ไดวา  องคการนั้นไดดําเนินงานเขาใกลหรือบรรลุเปาหมายไดมากนอยเพียงใด และมีตัวบงชี้ใดที่
แสดงวากําลังเขาใกลเปาหมายดังกลาว หากองคการมีแนวทางในการทํางานเพื่อไปสูเปาหมายโดยมี
ตัวบงชี้เปนเครื่องประเมินความสําเร็จ จะชวยทําใหบุคลากรในองคการตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ตอการทํางานเพื่อใหเกิดความสําเร็จและมีความภาคภูมิใจรวมกัน  จะทําใหวัฒนธรรมการทํางานใน
องคการเปนการทํางานที่มีเปาหมายของงานเปนสําคัญ จึงจําเปนตองมีเครื่องมือที่ชวยบอกสภาพ
ความเปนไปของการดําเนินงานในองคการ  เครื่องมือดังกลาวนี้เรียกวา  ตัวบงชี้   ตองสรางตัวบงชี้ผล
ดําเนินงานที่เปนรูปธรรม  เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานกับ เปาหมายที่กําหนด และพรอมที่จะไดรับการ
ตรวจสอบได 
               ตัวบงชี้พัฒนาขึ้นมาจากประเด็นที่ตองการประเมิน โดยตัวบงชี้นี้จะแสดงใหทราบถึงสภาพ
ที่เปนอยูหรือที่เกิดขึ้นในประเด็นที่ตองการประเมิน (สุวิมล  ติรกานันท, 2539)  ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น
มานั้น ตองมีความเหมาะสมกับประเด็นที่ตองการประเมิน สามารถวัดไดแมนยํา ถูกตองและที่สําคัญ
ตองกําหนดเกณฑหรือเปาหมายที่ตองการบรรลุสําหรับตัวบงชี้นั้น ๆ  
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 ตัวบงชี้มีความแตกตางจากเกณฑช้ีวัด (Criteria) โดยที่ตัวบงชี้จะสะทอนถึงสิ่งที่ตองการวัด 
ในขณะที่เกณฑช้ีวัดจะบงบอกถึงระดับการบรรลุของสิ่งที่ตองการจะวัด ซ่ึงทั้งสองสิ่งนี้ตองประกอบ
กันจึงจะทําใหการวัดสิ่งตาง ๆ  เกิดความหมาย และนําไปใชประโยชนในการตัดสินไดอยางแทจริง  
บุญศรี พรหมมาพันธุ และคณะ (2547) ไดใหความหมายของตัวบงชี้ไววา หมายถึง คาที่สังเกตได      
ซ่ึงใชวัดหรือสะทอนลักษณะการดําเนินงาน 
 การนําเสนอสาระที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับตัวบงชี้นี้ ผูวิจัยจะไดนําเสนอเปน 8 สวน 
ประกอบดวย 1) ความหมายของตัวบงชี้ 2) ประโยชนของตัวบงชี้ 3) ประเภทของตัวบงชี้   4) ลักษณะ
สําคัญของตัวบงชี้ 5) การเลือกตัวบงชี้ 6)กระบวนการสรางและพัฒนาตัวบงชี้ และ 7) รูปแบบการนํา
ตัวบงชี้การดําเนินงานมาใช  ดังตอไปนี้ 

2.1.1  ความหมายของตัวบงชี้ 
พจนานุกรม Collins Essential Thesaurus (2006) เทียบเคียงความหมายของคําวาตัวบงชี้ 

(indicator) วาเปน ปาย  เครื่องหมาย  เครื่องวัด  ส่ิงแนะนํา  ส่ิงแสดงใหเห็น  ดัชนี  สัญญาณ 
สัญลักษณ มาตรวัด  เข็มชี้วัด  เครื่องหมายวัด  เครื่องหมายระดับ  เครื่องชี้  ปายเสา  เครื่องวัดน้ําหนัก 
เปนตน 
 พจนานุกรม The American Heritage (2000) ไดใหความหมายของ ตัวบงชี้ วา 1) เปนสิ่ง     
บงบอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง (1) ตัวช้ี หรือ ดัชนี (2) เครื่องมือที่ใชกับเครื่องยนต เครื่องใชไฟฟา มาตรวัด  
(3)  เข็มชี้  หนาปดหมุน หรืออุปกรณอ่ืนที่ใชกับเครื่องมือ  2) เครื่องมือตาง ๆที่ใชวัดสารเคมี 3) ส่ิงที่
อยูในระบบนิเวศวิทยา เชน สภาพของพืชหรือสัตวบอกสภาพเฉพาะบางอยางของสิ่งแวดลอมได        
4) คาทางสถิติที่บอกสภาพหรือทิศทางของเศรษฐกิจ 
 Oxford  Dictionary  (1981)  ไดใหความหมายตัวบงชี้วา หมายถึง  ส่ิงที่ใชช้ีหรือบอกทิศทาง
ไปที่ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เชนเดียวกับที่พจนานุกรม Oxford (Oxford University, 1989) กลาวถึงความหมาย
ของตัวบงชี้ไววา เปนสิ่งที่ช้ีบอกหรือมุงความสนใจไปที่ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง (Indicators as that which point 
out or direct attention to something)  

คําวา Indicator ในภาษาอังกฤษคํานี้ใชความหมายในภาษาไทยกันหลากหลาย เชน ตัวช้ีวัด
ตัวช้ี ตัวบงชี้  ตัวช้ีนํา  ดัชนี  และเครื่องชี้วัด  เปนตน  คําเหลานี้ถูกใชเปนมาตรฐานทางสถิติ  หรือ
เครื่องชี้สภาวะบางอยาง เพื่อใชวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพการณ หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับปจจัยการผลิต  กระบวนการดําเนินงาน การใชทรัพยากรที่มีอยูหรือผลผลิต  หรือ
ผลลัพธที่เกิดขึ้น  ในงานวิจัยนี้จะใชคําวา  “ตัวบงชี้”     

วันเพ็ญ  ผองกาย (2550) ใหความหมายของตัวบงชี้วา หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือองค 
ประกอบที่มีคาแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของระบบการดําเนินงานสวนใดสวนหนึ่งในชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ง  ซ่ึงเปนสารสนเทศที่บงบอกสภาวะหรือสภาพการณในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เราสนใจ  
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ซ่ึงการนําตัวแปรหรือขอเท็จจริงตาง ๆ มาสัมพันธกันนั้นก็เพื่อใหเกิดคุณคา ซ่ึงจะสะทอนใหเห็น
สภาพการณที่ตองการศึกษาไดโดยรวม 

ศิริชัย   กาญจนวสี  (2545)  ใหความหมายตัวบงชี้วา  หมายถึง  ตัวประกอบ  ตัวแปร  หรือ
คาที่สังเกตได ซ่ึงใชบงบอกสถานภาพหรือสะทอนลักษณะของทรัพยากร การดําเนินงาน หรือผลของ 
การดําเนินงาน อาทิเชน ตัวบงชี้ผลสําเร็จของการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจเปน 
คาเฉลี่ยคะแนน GPA  ของนักเรียน  อัตราการเขาเรียนในมหาวิทยาลัยได  อัตราการไดงานทํา เปนตน  
ตัวบงชี้สภาวะเศรษฐกิจของสังคม  เชน  ดัชนีราคาสินคา  อัตราดอกเบี้ย  อัตราเงินเฟอ  อัตราการ
วางงาน  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ตัวบงชี้เปนสิ่งที่มีความผูกพันกับเกณฑและมาตรฐานซึง่
ใชเปนตัวตัดสินความสําเร็จหรือคุณคาของการดําเนินงาน หรือผลของการดําเนินงานที่ไดรับโดยเกณฑ
(criteria) หมายถึงคุณลักษณะหรือระดับที่ถือวาเปนคุณภาพความสําเร็จหรือความเหมาะสมของ
ทรัพยากร การดําเนินงานหรือผลของการดําเนินงานนั้น 
  คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546) ใหความหมายของตัวบงชี้หรือตัวช้ีวัด 
ไววา ในภาษาอังกฤษใชคําวา Indicator หมายถึง ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ หรือการบรรลุเปาหมาย
ในดานความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา สถานที่ และ
ตนทุน หรือคาใชจาย โดยจะตองมีความเชื่อถือไดและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติดวย การกาํหนด
ตัวบงชี้ จะตองสามารถวัดได และมีวิธีการที่ไมยุงยากมาก  มีตนทุนในการวัดผลสําเร็จไมสูงจนเปน
ภาระงบประมาณ โดยทั่วไป   ตัวบงชี้ผลสําเร็จ ประกอบดวย ตัวบงชี้เชิงปริมาณ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ 
ตัวบงชี้เชิงเวลา และตัวบงชี้เชิงตนทุน 
 ตัวบงชี้เชิงปริมาณ (Quantitative Indicator) หมายถึง การพิจารณาในลักษณะของปริมาณ
และตัวเลข เชนจํานวนผลผลิตที่ตองนําสงจากการใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเปนตน 
  ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ (Qualitative Indicator) หมายถึงการพิจารณาคุณภาพของสิ่งของหรือ 
บริการที่หนวยงานภาครัฐผลิต เชนความถูกตอง ความสมบูรณครบถวน ความแมนยํา ความสามารถ
เขาถึงบริการ ความถูกเวลา ความปลอดภัย ความครอบคลุม ความเสี่ยง ความถูกตองตามกฎหมาย 
ความพึงพอใจของผูไดรับบริการ เปนตน  
  ตัวบงชี้เชิงเวลา (Time Indicator) หมายถึง การพิจารณาในเรื่องของระยะเวลาดําเนินการ 
และ/หรือ ระยะเวลาสงมอบงาน เชน การพิจารณาวาระยะเวลาการสงมอบผลผลิตเปนไปตามที่
กําหนดไวหรือไม หรือการพิจารณาความสามารถในการลดเวลาในการดําเนินงาน เปนตน 
 ตัวบงชี้เชิงตนทุน (Costing Indicator) หมายถึง การพิจารณาในเรื่องของตนทุนที่ใชไปใน
การผลิตเชน พิจารณาวาตนทุนที่ใชไปนั้นเปนตนทุนที่ต่ําที่สุดเทาที่ทําไดหรือไม หรือทําการพิจารณา
เปรียบเทียบตนทุนของหนวยงานหนึ่งกับตนทุนของอีกหนวยงานหนึ่ง อาจเปนตนทุนระหวางหนวย งาน
ราชการกับหนวยงานราชการ หรือตนทุนระหวางหนวยงานราชการกับหนวยงานเอกชนก็ได 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2530 อางถึงใน  สุทธิธัช คนกาญจน, 2547)  ได
สรุปวา  ตัวบงชี้ ใหความหมายที่สําคัญอยางนอย  2  ประการ  คือ 1) ตองกําหนดเปนปริมาณหรือคิด
เปนตัวเลขได  ไมใชเปนการบรรยายขอความ  และในการตีความหมายคาตัวเลขของตัวบงชี้แตละตัว
จะตองนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่จัดทําไว  ไมเชนนั้นจะไมสามารถบอกไดวา คาตัวเลขที่ไดนั้นสูง 
หรือ ต่ํา  และ 2) คาของตัวบงชี้จะบอกความหมายในตัวเอง 2  ประการ  ไดแก  (1) ความหมายที่บง
บอกโดยมีเงื่อนไขของเวลากํากับ กลาวคือ ตัวบงชี้จะบงบอกเฉพาะในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ทั้งนี้  
ขึ้นอยูกับตัวแปรหรือขอมูลวา  จัดเก็บในชวงเวลาใด  เปนระยะเวลานานเทาใด  ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่
จะนําขอมูลมาใชและการแปลความหมาย  และ (2) ความหมายที่บงบอกโดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับพื้นที่ 
คาตัวบงชี้จะบอกความหมายเฉพาะในเขตพื้นที่หรือบริเวณหรือสวนใดสวนหนึ่งของระบบที่ตองการ
ตรวจสอบ  หรือเปนระดับความกวางของพื้นที่เชน อําเภอ  จังหวัด  ภูมิภาคใดและระดับการศึกษาใด  
เปนตน  ขึ้นอยูกับขอมูลหรือตัวแปรที่จัดเก็บ 
 Johnstone (1981)  ไดใหความหมายของตัวบงชี้วา  ตัวบงชี้  หมายถึง  สารสนเทศที่บงบอก
ปริมาณเชิงสัมพันธหรือสภาวะของสิ่งที่มุงวัดในเวลาใดเวลาหนึ่ง ตัวบงชี้ไมจําเปนตองบงบอกสภาพ
ที่เจาะจงหรือชัดเจน แตจะบงบอกหรือสะทอนใหเห็นวิธีการหรือทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค รวมทั้ง
บอกถึงการบรรลุวัตถุประสงคในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น ซ่ึงอาจจะเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต 
โดยตัวบงชี้จะเปนสิ่งที่บงบอกอยางกวาง ๆ ถึงสภาวะหรือสถานการณที่เราตองการจะตรวจสอบ 
           ตัวบงชี้นํามาใชสรุปสารสนเทศที่ซับซอนใหอยูในรูปแบบที่งายและเปนประโยชนตอการวัด
สถานะและแนวโนม  ตัวบงชี้ชวยทําใหเขาใจสารสนเทศ  ชวยกระจายคําตอบ และชวยทําใหขอมูลที่
ซับซอนใหเปนสารสนเทศอยางงาย  ตัวบงชี้อาจทําใหส้ินเปลือง แตก็เปนทางเลือกที่มีประสิทธิผล 
แมนยําตอการกํากับงานสวนยอยของระบบ  ดังนั้น  ตัวบงชี้จึงเปนวิธีที่มีประสิทธิผลในการชวยกลุม
บุคคลควานหาความกาวหนาของงานโครงการ (EPA, 2008)  
 จากความหมายของตัวบงชี้ที่มีผูใหไวตาง ๆ กัน  พอจะสรุปไดวา  ตัวบงชี้  มีลักษณะที่
สําคัญ  2  ประการ  ไดแก 
 1)  ตัวบงชี้จะตองสามารถใหคาหรือบงบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ทําการวัดวา มีปริมาณหรือ
คุณลักษณะเชนไร  สวนจะมีความหมายอยางไร จะตองนําไปตีคาหรือเปรียบเทียบกับเกณฑหรือ
มาตรฐาน จึงจะทราบไดวาสิ่งนั้นมีคาสูงหรือต่ํา  ไดมาตรฐานหรือไม  เพียงใด 
 2)  คาหรือคุณลักษณะที่ไดจากตัวบงชี้มีความหมายภายใตเงื่อนไข 2  ประการ  คือ 
              2.1  เงื่อนไขของเวลา  กลาวคือ  ตัวบงชี้จะบงบอกสถานภาพของสิ่งที่มุงวัดเฉพาะ
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  เชน  ระยะเวลา  1  สัปดาห  3  เดือน  1  ป  ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เก็บรวบรวม
ขอมูลมาใชและการตีความหมาย 
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  2.2 เงื่อนไขของสถานที่ กลาวคือตัวบงชี้จะบงบอกสถานภาพของสิ่งที่มุงวัด
เฉพาะในเขตพื้นที่ หรือบริเวณ หรือสวนใดสวนหนึ่งของระบบที่ทําการตรวจสอบ ดานปจจัยเขา   
 สรุปไดวา ตัวบงชี้ หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือองค ประกอบที่มีคาแสดงถึงลักษณะหรือ
ปริมาณของระบบการดําเนินงานสวนใดสวนหนึ่งในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง   

2.1.2 ประโยชนของตัวบงชี้   
นงลักษณ  วิรัชชัย  (2545)  ไดสังเคราะหจากแนวคิดของบุคคลตาง ๆเกี่ยวกับประโยชนของ

ตัวบงชี้ ในวงการศึกษา  ดังนี้ 
1) ใชบรรยายสภาพและลักษณะของระบบการศึกษา ทําใหเขาใจการทํางานของระบบการ 

ศึกษาไดเปนอยางดี   
2)  ใชศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลง  หรือแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา 

ในชวงเวลาชวงใดชวงหนึ่งไดอยางถูกตอง   
3) ใชศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาไดทั้งที่เปนการเปรียบเทียบกับเกณฑหรือการเปรียบเทียบ

กับระบบการศึกษาของประเทศตาง ๆ หรือการเปรียบเทียบสภาพระหวางภูมิภาค 
ประโยชนของตัวบงชี้ทางการศึกษามี  5 ประการ (Johnstone, 1981; Bottani and Walberg, 

1994) ดังนี้  
 1) เปนแนวทางจัดทํานโยบายและวัตถุประสงคของการบริหารจัดการศึกษา 

2) ใชตรวจสอบ  ควบคุม และประเมินผลระบบการศึกษา 
3) เปนแนวทางการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
4) ใชกํากับหรือจัดระบบการศึกษา 
5) ใชประเมินคุณภาพการศึกษา 
สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2539) กลาวถึงตัวบงชี้วาสามารถนํามาประยุกตใชประโยชนในการ

จัดการศึกษาได คือ 
 1) ใชเปนขอมูลสนับสนุนการวางแผนของรัฐบาล และหนวยงานงบประมาณ  เพื่อจัดลําดับ
การจัดสรรงบประมาณ  การขยายโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษา 
 2) ใชเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม  เพื่อนํามาแกปญหาทางการศึกษา  
โดยเปนเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ  ประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในองคการในดาน
ตาง ๆ  เพื่อการพิจารณาใหการสนับสนุนองคการนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง 
 3) ชวยลดความซ้ําซอนในเรื่องตาง ๆดวยการนํามาสรุปเปนเงื่อนไขที่มีความชัดเจน  มีเกณฑ
หรือระดับการวัดที่แนนอนที่จะทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค 
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 4) ชวยสะทอนใหเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบจากภายนอกทั้งในสวนที่เปน
ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งประสิทธิภาพในการติดตามการจัดการศึกษาวาสามารถดําเนิน 
การเพื่อแกไขปญหาตาง ๆเหลานั้นไดอยางไร 
 สรุปไดวาประโยชนของตัวบงชี้ตอการจัดการศึกษา  มีดังนี้ 
              1)  ทําใหทราบสภาพ ทิศทาง ระบบการศึกษา และการจัดการที่จะนําไปสูความสําเร็จไดมาก
ยิ่งขึ้น 
                  2) ทําใหสามารถตรวจสอบการดําเนินงานไดตลอดเวลา  ทําใหทราบแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาในชวงเวลาชวงใดชวงหนึ่งไดอยางถูกตอง   
                  3) การมีตัวบงชี้จะทําใหการประเมินผลมีความเชื่อถือได และมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น 
สามารถทํานายสถานการณการดําเนินงานในอนาคตได 
                  4) การปฏิบัติงานโดยอาศัยเกณฑจากตัวบงชี้ ทําใหเกิดความยุติธรรมในหมูบุคลากร เปน
การพัฒนาบุคลากร  พัฒนาองคการ สามารถศึกษาเปรียบเทียบระหวางหนวยงานยอย  ระหวาง
องคการ ระหวางประเทศและภูมิภาคได 
                  5) ทําใหองคการมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสีย และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ทําใหไดรับความรวมมือมากขึ้น 
          2.1.3 ประเภทของตัวบงชี้  
           ตัวบงชี้มีหลายประเภทตามลักษณะที่ใชและตามขนาดพื้นที่ (EPA, 2008) ดังนี้ 

 1)  ตัวบงชี้ที่ใชดวยกันทั่วโลก (Worldwide Indicator) หมายถึงตัวบงชี้ที่ใชเหมือนกันทั่ว
โลกใหเปนสิ่งตอบสนองตอส่ิงที่เปนปญหาที่เหมือนกัน เชน ภาวะโลกรอน หรือเปนตัวบงชี้ที่มี
คุณคาเหมือนกันโดยไมคํานึงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร เชน อุณหภูมิของน้ํา 

 2) ตัวบงชี้ทางวัฒนธรรม/ทางสังคม (Cultural/Societal Indicator)หมายถึงตัวบงชี้ที่
สามารถวัดกิจกรรมของมนุษย (Human Activity)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย
ตอการ ยึดถือระบบนิเวศ(Ecosystem Integrity) หรือปฏิกิริยาของมนุษยตอส่ิงที่มีอิทธิพลตอระบบ
นิเวศตัวอยางเชน ตัวบงชี้กอนของโครงการปากแมน้ําแหงชาติ ที่มีน้ําเค็มและน้ําจืดรวมกัน ระบุวา 
ตัวบงชี้ควรเชื่อมโยงกับเนื้อหาและเปาหมายที่จําเพาะเจาะจงตอแผนการการบริหารจัดการและการ
อนุรักษที่เปนที่เขาใจรวมกันตามโครงการปากแมน้ําแหงชาติ (National Estuary Program) 

 3) ตัวบงชี้ทางเศรษฐกิจ (Economic Indicator) หมายถึงตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็นแนวโนม
ทั่วไปทางเศรษฐกิจ  ตัวบงชี้ทางเศรษฐกิจจะเกี่ยวของกับระดับการตกงาน  ดัชนีราคาสินคาของ
ผูบริโภค  การผลิตเชิงอุตสาหกรรม  การลมละลาย  และราคาตลาดหุน 

 4) ตัวบงชี้ทางนิเวศวิทยา (Ecological Indicator) หมายถึงตัวบงชี้ที่บอกลักษณะที่วัดได 
บอกปริมาณได ซ่ึงเปนลักษณะที่เกี่ยวของกับโครงสราง องคประกอบรวม หรือหนาที่ของระบบ
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นิเวศวิทยา โดยธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตแลว ลักษณะเหลานี้เปนเครื่องวัดเฉพาะสวน เปนดัชนีของตัว
วัดหรือเปนตัวแบบที่บอกลักษณะของระบบนิเวศ หรือสวนสําคัญสวนหนึ่งของระบบนิเวศ ลักษณะ
สําคัญของตัวบงชี้ทางนิเวศวิทยาคือเปนตัวประเมินเชิงปริมาณเกี่ยวกับสภาพทรัพยากรทาง
นิเวศวิทยา ปริมาณความเสียหาย  ความเสี่ยงของสภาพทางชีววิทยาตอความเสียหาย  หรือปริมาณ
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ  
          5) ตัวบงชี้เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม (Environmental Indicator) หมายถึงตัวบงชี้ที่วัดสภาพของ
อากาศ  สภาพของน้ํา  สภาพของดิน  วัดความเสียหายที่มีตอทรัพยากรเหลานี้ และวัดผลกระทบตอ
สภาพนิเวศวิทยาและสุขภาพของมนุษยตัวบงชี้เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแสดงใหเห็นความกาวหนาในการ
ทําใหอากาศสะอาดขึ้น และน้ําบริสุทธิ์ขึ้น และความกาวหนาในการปองกันสภาพของดิน  ตัวบงชี้
ประเภทนี้ใชวัดสภาพสิ่งแวดลอม (เชนสุขภาพของมนุษย  คุณภาพของชีวิต  และการบูรณาการเชิง
นิเวศวิทยา) หรือ วัดสิ่งที่ทําใหเกิดปญหาตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปน
ประโยชนเกี่ยวกับรูปแบบและแนวโนมของสถานการณ 

 6) ตัวบงชี้ตามบริบทของโครงการ (Programmatic Indicator) สาระของโครงการสาระของ 
นโยบาย หรือสาระเกี่ยวกับการบริหารอาจถือวาเปนปญหาสิ่งแวดลอม ตัววัดผลการปฏิบัติงานของ
เร่ืองเหลานี้อาจจะ หรืออาจจะไมสามารถหาวิธีการปรับปรุงไดจากสภาพสิ่งแวดลอม  ตัวบงชี้แตละ
ประเภทสามารถนําไปใชไดอยางกวาง ๆหรือสามารถใชประโยชนไดกับเฉพาะสถานการณ ดัง
ตัวอยางที่กลาวมาแลว  ภาวะโลกรอน(Global Warming) ถือวาเปนตัวบงชี้ที่ใชไดทั่วโลก ในขณะที่
กิจกรรมของมนุษยที่เปลี่ยนแปลงไปถือวาเปนตัวบงชี้ทางวัฒนธรรม/ทางสังคม   

 องคการอนามัยโลก (2540 อางถึงใน นิตยา สําเร็จผล, 2547) ไดจําแนกประเภทของตัวบงชี้ 
ตามกระบวนการ   ผลกระทบ ปริมาณและคุณภาพ การจําแนกประเภทของตัวบงชี้ ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคและเรื่องที่จะใชวัด ดังนี้ 
                 1) จําแนกกวาง ๆ ตามที่ตองการจะวัด  เชน เศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม การวัด
โครงการดานสังคมเรียกวาตัวบงชี้ทางดานสังคม (Social Indicators) ดานสุขภาพ เรียกวาตัวบงชี้ดาน
สุขภาพ (Health Indicators)  
                2) จําแนกตามขั้นตอนการดําเนินงาน ไดแก ตัวบงชี้ปจจัยนําเขา (Input Indicators)  ตัวบงชี้
กระบวนการ ( Process Indicators) ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Output Indicators) ตัวบงชี้ผลลัพธ  
(Outcome Indicators) และตัวบงชี้ผลกระทบ (Impact Indicators) การจําแนกแบบนี้มีผูจําแนกใน
ลักษณะคลายกันโดยจัดเปน 2 กลุม ใหญ ๆ คือ กลุมตัวบงชี้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (Operation 
Indicators) และกลุมตัวบงชี้ดานสุขอนามัย (Health Indicators)  
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 3) จําแนกตามประเด็นที่ตองการวัด เชน ตัวบงชี้ความเปนธรรม (Equity Indicators) ตัว
บงชี้คุณภาพ (Quality Indicators) ตัวบงชี้ประสิทธิภาพ (Efficiency Indicators)  ตัวบงชี้ประสิทธิผล 
(Effectiveness Indicators) 
                4) จําแนกตามลักษณะเฉพาะของตัวบงชี้ มี 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้จําเพาะหรือตัวบงชี้เดี่ยว 
(Specific indicators) และตัวบงชี้แบบองคประกอบ (Composite Indicators) 
                   ตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนตัวบงชี้ที่จําแนกประเภทตาม
ลักษณะการใชตัวบงชี้  มี  3  ประเภท  (Johnstone, 1981)  ดังนี้ 

1) ตัวบงชี้ที่เปนตัวแทน (Representative Indicators) ซ่ึงใชมากในงานวิจัย งานบริหารและ 
 งานวางแผน  ชวยช้ีหรือสะทอนใหเห็นแงมุมของระบบการศึกษา  เปนตัวบงชี้ที่วัดไดจากตัวแปร
เดี่ยว  ตัวอยางของตัวบงชี้  เชน  อัตราสวนของนักเรียนตอประชากรการศึกษา  อัตราการเรียนตอของ
นักเรียนในระดับตาง ๆ 

2) ตัวบงชี้เดี่ยว  (Disaggregative  Indicators)  เปนตัวบงชี้ที่นําตัวแปรมาแยกยอยใหเปน 
สวนละเอียดลึกลงไปเฉพาะ  เพื่อใชเปนตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  จึงไมเหมาะที่
จะนํามาใชอธิบายลักษณะของระบบการศกึษาโดยรวมได ตัวอยางของตัวบงชี้ เชน อัตราการเรียนตอ
ระดับปริญญาตรีของเพศหญิงที่มีรายไดต่ําตางกัน  เปนตน 

3) ตัวบงชี้รวมหรือตัวบงชี้ผสม (Composite  Indicators) เปนตัวบงชี้ที่เกิดจากการรวมตัว 
แปรหลาย ๆ ตัว ดวยวิธีการทางคณิตศาสตรและมีการถวงน้ําหนักของตัวแปรแตละตัว  คํานวณคาตัว
บงชี้รวมออกมา  เพื่อใหไดตัวบงบอกสภาวะหรือภาพรวมของระบบการศึกษา  ซ่ึงตัวบงชี้ประเภทนี้
จะชวยอธิบายสภาพการณของการศึกษาไดดีกวาสองประเภทขางตน ที่ใชตัวแปรเดียวหรือตัวแปร
เฉพาะ  เชน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  คุณภาพหรือความเปนเลิศทางวิชาการ  เปนตน 

 Johnstone (1981) ไดจําแนกประเภทของตัวบงชี้ทางการศึกษาตามเกณฑตาง ๆ ได 5 วิธี 
ดังนี้ 

1) จําแนกตามวิธีการแปรผล ไดแก ตัวแปรผลแบบอิงกลุม (Norm-referenced) การแปรผล
แบบอิงเกณฑ (Criterion-referenced) และการแปรผลแบบอิงตนเอง (Self-referenced) 
                 2) จําแนกตามลักษณะและสเกลการวัด ไดแก วัดเปนคาสัมบูรณ (Absolute Measurement) 
และวัดเปนคาสัมพันธ (Relative Measurement) 
                 3) จําแนกตามชวงเวลา ไดแก ตัวบงชี้ที่แสดงคาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Measurement of 
stocks) และตัวบงชี้ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา (Measurement of flows)  
                 4) จําแนกตามระดับในการวัด ไดแก วัดลักษณะสภาพรวมทุกระดับ (Measurement of 
overall level)  และวัดลักษณะการแจกแจงหรือการกระจาย (Measurement of distribution)  
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                 5) จําแนกตามตัวบงชี้เชิงระบบ ไดแก ตัวบงชี้ตามทรัพยากรนําเขา (Input Indicators) ตัว
บงชี้กระบวนการ (Process Indicators) และตัวบงชี้ผลผลิต (Output Indicators) 

 กลาวโดยสรุปแลว  การจําแนกประเภทของตัวบงชี้ จําแนกตามการนําไปใชงาน  ตาม
วัตถุประสงคของผูใช จะเห็นไดวาไมวาจะจําแนกประเภทของตัวบงชี้เปนแบบใด ก็มีหัวขอหรือ
ประเด็นที่ซํ้ากันหรือคลายกันหรือเชื่อมโยงถึงกัน แลวแตผูจําแนกจะใหความสําคัญหรือมองเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งเปนหลัก 
 2.1.4  ลักษณะสําคัญของตัวบงชี้ท่ีดี 

 ตัวบงชี้ที่ดี  มีคุณสมบัติที่สําคัญ  ดังนี้  (ศิริชัย  กาญจนวสี, 2546) 
 1)  ความตรง (Validity) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองวัดไดตามคุณลักษณะที่ตองการวัดอยางถูกตอง
แมนยํา  ตัวบงชี้ที่สามารถชี้ไดแมนยํา  ตรงตามคุณลักษณะที่มุงวัดนั้นมีลักษณะดังนี้ 
   (1) มีความตรงประเด็น (Relevant) กลาวคือ  ตัวบงชี้ตองชี้วัดไดตรงประเด็น มี
ความเชื่อมโยง  หรือเกี่ยวของโดยตรงกับคุณลักษณะที่มุงวัด  เชน  กระดาษลิทมัสเปนตัวบงชี้สภาพ
ความเปนกรด/ดางของสารละลาย  เปนตน 
   (2) มีความเปนตัวแทน(Representative)  กลาวคือ ตัวบงชี้ตองมีความเปนตัวแทน
คุณลักษณะที่มุงวัดหรือมุมมองที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญของคุณลักษณะที่มุงวัดอยางครบถวน 
 2) ความเที่ยง (Reliability) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองบงชี้คุณลักษณะที่มุงวัดไดอยางนาเชื่อถือ     
คงเสนคงวาหรือวัดไดคงที่เมื่อทําการวัดซ้ําในชวงเวลาเดียวกัน  ตัวบงชี้ที่สามารถชี้ไดอยางคงเสน    
คงวาเมื่อทําการวัดซ้ํา  มีลักษณะดังนี้ 
  (1) มีความเปนปรนัย(Objectivity) กลาวคือ  ตัวบงชี้ตองชี้วัดไดอยางเปนปรนัย 
การตัดสินใจเกี่ยวกับคาของตัวบงชี้ควรขึ้นอยูกับสภาวะที่เปนอยูหรือคุณสมบัติของสิ่งนั้นมากกวาที่
จะขึ้นอยูกับความรูสึกตามอัตวิสัย  เชน  การรับรูประสิทธิภาพของหลักสูตร กับอัตราการสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  ตางเปนตัวบงชี้ตัวหนึ่งของคุณภาพหลักสูตร  แตอัตราการสําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร จะเปนตัวบงชี้ที่วัดไดอยางมีความเปนปรนัย มากกวาการรับรู
ดานประสิทธิภาพของหลักสูตร 
   (2)  มีความคลาดเคลื่อนต่ํา (Minimum  Error)  กลาวคือ  ตัวบงชี้ตองชี้วัดไดอยาง
มีความคลาดเคลื่อนต่ํา  คาที่ไดจะตองมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ  เชน  คะแนนผลสัมฤทธิ์จากการ
ทดสอบกับคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการตอบตามปฏิกิริยาหรือสังเกตอยางไมเปนทางการ ซ่ึงตางก็เปน
ตัวบงชี้ตัวหนึ่งของความสําเร็จของการฝกอบรม  แตคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบจะเปนตัว
บงชี้ที่นาเชื่อถือหรือมีความคลาดเคลื่อนจากการวัดต่ํากวาความเปนกลาง (Neutrality)   
  (3)  มีความเปนกลางปราศจากความลําเอียง (Bias) ไมโนมเอียงเขาขางฝายใดฝาย
หนึ่ง ไมช้ีโดยการวัดเฉพาะลักษณะความสําเร็จหรือความลมเหลวหรือความไมยุติธรรม 
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  (4)  มีความไว(Sensitivity) กลาวคือ ตัวบงชี้ที่ดีจะตองมีความไวตอคุณลักษณะที่ 
มุงวัด   สามารถแสดงความผันแปรหรือความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางชัดเจน โดยตัวบงชี้ 
จะตองมีมาตรและหนวยวัดที่มีความละเอียดเพียงพอ 
  (5)  ความสะดวกในการนําไปใช (Practicality)  กลาวคือ  ตัวบงชี้ที่ดีจะตอง
สะดวกในการนําไปใช  ใชไดดี และไดผลโดยมีลักษณะที่งายสองประการ  คือ ประการแรก  เก็บ
ขอมูลงาย (Availability)  กลาวคือ  ตัวบงชี้ที่ดีจะตองสามารถนําไปใชวัดหรือเก็บขอมูลได
สะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจ  นับ  วัด  หรือสังเกตไดงาย และประการที่
สอง  แปลความหมายงาย  (Interpretability)  กลาวคือ  ตัวบงชี้ที่ดีควรใหคาการวัดที่มีจุดสูงสุดและ
ต่ําสุด  เขาใจงาย  และสามารถสรางเกณฑตัดสินคุณภาพไดงาย 
  ตัวบงชี้ที่จะใหสารสนเทศที่ดีนั้น  ควรมาจากเกณฑการคัดเลือกตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสม  
คือ  ความเปนกลางของตัวบงชี้ (Neutrality)  การสะทอนภาพที่สมดุล (Balanced  perspectives)  
ความเปนวัตถุวิสัยของตัวบงชี้ (Objectivity)  ความไวตอความแตกตางของตัวบงชี้ (Sensitivity)      
คาของตัวบงชี้ที่ไดควรมีความหมายหรือตีความไดอยางสะดวก (Meaningfulness & Interpretability)   
ความถูกตองในเนื้อหาของตัวบงชี้ที่นํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Content  Validity)  
ความเหมาะสมทางเทคนิค และความถูกตองในการสรางตัวบงชี้ (Technical  Adequacy  and  
Construct  Validity)  ความมีมาตรฐานที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบ (Appropriate  Standard  for  
Comparison)  ความมีอํานาจตอรองทางนโยบาย  (Policy  Leverage)  ความสอดคลองตอการดําเนิน
ภารกิจขององคการ (Relevance to Institutional Mission Statements) และความสามารถในการแสดง
ขอมูลชวงเวลา (Time  Series) (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ,  2539) 
 คุณลักษณะสําคัญของตัวบงชี้ที่ดีตองสามารถวัดผลไดโดยตรง ไมยุงยาก เขาใจงาย 
สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายอยางชัดเจน มีความคุมทุนในการจัดทํา และสามารถ
ใชในการอธิบายสถานการณหรือเหตุการณที่สามารถวัดและเปรียบเทียบได ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวจะ
ไมสามารถกําหนดตัวบงชี้ที่เปนมาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชเปนสําคัญ    

2.1.5  เกณฑในการคัดเลือกตัวบงชี้  
สํานักงานสถิติแหงชาตินิวซีแลนด (New Zealand's official statistics agency, 2005) ได

กําหนดเกณฑการเลือกตัวบงชี้ตามความคาดหวังมากที่สุด  แตละสถานการณอาจใชเกณฑตัวบงชี้
ตางกัน ดังนี้ 

1)  ตัวบงชี้มีความถูกตองและมีความหมาย  (Be valid and meaningful)  ถาตัวบงชี้สะทอน 
ปรากฏการณที่ตองการวัดและมีความเหมาะสมกับความตองการของผูใช ในการพิจารณาความ
ถูกตองนั้น เราจําเปนตองรูวาตัวบงชี้นั้นสรางขึ้นมาอยางไร และตัวบงชี้นั้นไดใหขอมูลสารสนเทศที่
สามารถนํามาใชประโยชนได  ตัวอยาง เชน  การวัดความรวมมือในหลักสูตรโพลีเทคนิคซึ่งเรียนหก
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สัปดาหหรือในชั้นเรียนภาคกลางคืนนั้นไดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงนโยบาย
หรือไม   

เครื่องมือวัดที่มีความหมายคือเครื่องมือที่เปนที่รูวาสมเหตุสมผล  ตัวอยางเชน การวัดความ 
รวมมือ ในการศึกษาภาคบังคับที่ลงเรียนภายหลัง และ การลงเรียนหลักสูตรโพลีเทคนิค(polytechnic  
course) ที่เรียนหกสัปดาหนั้น  เทียบกันไดหรือไมกับการเรียนระดับปริญญาตรีส่ีปในมหาวิทยาลัย 
 กรอบเวลาในการวัด จะมีผลตอความแมนยํา และการตีความของขอมูล  ตัวอยางเชน ถาอัตรา
การกักตัวนักเรียนของโรงเรียนไดรับการวัดกลางป  อัตรานี้จะไมสามารถวัดไดทั้งหมด เพราะจะมีผู
ที่จบและออกจากโรงเรียนตอนปลายป  และเมื่อเปนเชนนั้น การวัดก็ถือวาเปนการประมาณการเกินจริง 
 2)  ตัวบงชี้สามารถชี้ชัดไดไวและจําเพาะเจาะจงตอปรากฏการณพื้นฐาน (Be sensitive and 
specific to the underlying phenomenon) การชี้ชัดไดไวสัมพันธกับการที่ตัวบงชี้แปรสภาพอยางมี
นัยสําคัญ ซ่ึงขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ  ตัวบงชี้จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ไดเร็ว  สัมพันธกันและสังเกตได  แตจะไมแสดงการตอบสนองที่ไมจริง  ตัวอยางเชน  อัตราการตาย
นํามาใชเปนตัวบงชี้ทั่วไปของสุขภาพ  ตัวบงชี้อยางนี้อาจไมสัมพันธกับโรคระบาดเชนโรคหัด       
เปนเพราะวา  1) มีคนจํานวนนอยที่ตายจากการระบาดของโรคหัด  และ 2) การตายเชนนัน้กไ็มใชการ
ตายทันทีตัวบงชี้ควรเจาะจง สอดคลองกับปรากฏการณที่สนใจและไมเกี่ยวกับปรากฏการณอ่ืน ๆ 
 3)   ตัวบงชี้มีฐานรากจากงานวิจัย (Be grounded in research) เครื่องมือวัดที่เปนตัวบงชีจ้าํเปน 
ตองอาศัยการสรางความตระหนัก การรับรูเกี่ยวกับองคประกอบและอิทธิพลที่สําคัญที่มีผลตอลัพธ 

4)  ตัวบงชี้เปนเรื่องสถิติโดยแท (Be statistically sound) เครื่องมือวัดที่เปนตัวบงชี้จําเปนตอง 
อาศัยวิธีการทางสถิติโดยแท  และตองเหมาะสมกับจุดประสงคที่นําไปใช 

5) ตัวบงชี้มีความชัดเจนและตีความไดงาย (Be intelligible and easily interpreted)  ตัวบงชี้ 
ควรมีลักษณะที่งายพอที่จะตีความไดในทางปฏิบัติและเขาใจไดงายวาตัวบงชี้ตองการวัดอะไร 
 6)  ตัวบงชี้มีความสัมพันธในบางสวนที่เหมาะสมกับตัวบงชี้อ่ืน (Relate where appropriate 
to other indicators) ตัวบงชี้หนึ่งตัวบงชี้ก็สามารถแสดงใหเห็นบางสวนของปรากฏการณได  ตัวบงชี้
เดี่ยวงาย ๆเชน ชวงชีวิตของคนหรืออัตราการจางงานถือวาเปนการวัดพื้นฐาน แตในแตละตัวบงชี้ก็มี
ขอจํากัดและมีขอดอย  ถาหากเปนตัวบงชี้คุณภาพชีวิต  หรือเปนเครื่องวัดเพื่อการพัฒนา  การตีความ
ที่ดีที่สุดจึงตองอาศัยตัวบงชี้อ่ืนที่คลายกัน 

7)  ตัวบงชี้ สามารถเทียบเคียงกับนานาชาติได (Allowing international comparison) ตัวบงชี้ 
จําเปนตองสะทอนเปาหมายเจาะจง  แตตองสอดคลองกับตัวบงชี้ที่ใชกับโครงการนานาชาติเพื่อที่จะ
สามารถเปรียบเทียบได 
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8)  ตัวบงชี้สามารถที่จะแยกเปนสวน ๆได (Ability to be disaggregated) ตัวบงชี้สามารถที่จะ
แบงแยกเปนสวน ๆไดตามกลุมเปาหมายที่สนใจเปนการเฉพาะ  เชน  แบงกลุมตามภูมิภาคหรือตาม
เชื้อชาติหรือตามเพศ 

9)  ตัวบงชี้มีความสอดคลองตามชวงเวลา (Consistency over time) ประโยชนของตัวบงชี้
สัมพันธโดยตรงกับความสามารถที่จะสืบหาแนวโนมตามชวงเวลา  ถาหากเปนไปได  ตัวบงชี้ควร
สอดคลองตามชวงเวลาดวย 

10)  การกําหนดเวลา (Timelines) การเก็บขอมูลและการรายงานควรกระทําเปนประจําและ
กระทําบอย ๆ ใหสัมพันธกับปรากฏการณที่กําลังกํากับติดตามอยู  ระยะเวลาจากการเก็บขอมูลกับ
การรายงานขอมูลควรจะไมมาก  เพื่อใหมั่นใจวา  การรายงานตัวบงชี้เปนปจจุบันมากกวาที่จะให
กลายเปนขอมูลเชิงประวัติศาสตร จะเปนการดีที่จะมีขอมูลที่เปนปจจุบัน เพื่อที่จะใหไดรายงานหรือ
แนวคิดที่เปนสภาพการณปจจุบัน 
 11) ตัวบงชี้เชื่อมโยงกับนโยบายหรือประเด็นที่เกิดขึ้นใหมได (Linked with policy or 
emerging issues)  ควรเลือกตัวบงชี้ที่สะทอนประเด็นสําคัญใหใกลเคียงที่สุดเทาที่จะเปนไปได  เมื่อมี
ประเด็นใหมเกิดขึ้น ควรสรางตัวบงชี้ใหมเพื่อกํากับประเด็นนั้น ตัวอยางเชน ตัวบงชี้ช้ีใหเห็นวา 
ความอวนในวัยเด็กมีศักยภาพพอที่จะกลายเปนประเด็นเรื่องสุขภาพ  ช้ีใหเห็นความจําเปนที่เปนไป
ไดวา  รัฐบาลจะตองเขามายุงเกี่ยวในเรื่องนี้ 
 12) ตัวบงชี้สามารถสะกดใจ  ทําใหสนใจ และทําใหมีความสุข (Compel, interest and excite) 
เปนเรื่องที่ผูพัฒนาตัวบงชี้ตองใสใจวา  ตัวบงชี้ทําใหผูที่รับรูเกิดความสนใจหรือไม  เกิดความรูสึกวา
อยากรูอยากเห็นหรือไม 
 จากการสรุปขององคการอนามัยโลก (2540 อางถึงใน นิตยา สําเร็จผล, 2547) ไดนําเสนอ
เกณฑในการคัดเลือกตัวบงชี้  สรุปไดดังนี้ 
 1)  ตัวบงชี้ มีความแกรงเชิงวิทยาศาสตร (Scientifically  Robust)  ตัวบงชี้ตองมีความ
ถูกตอง(Validity)  มีความไว  (Sensitive)  คงที่  (Stable)  และสะทอนใหเห็นสิ่งที่ตองการจะวัด 
 2)  ตัวบงชี้มีความถูกตอง  (Validity)  ตัวบงชี้ตองวัดองคประกอบ  หรือส่ิงที่ตองการจะวัด
ไดตรงและถูกตอง 
 3)  ตัวบงชี้ เชื่อถือได (Reliable)  ตัวบงชี้ตองใหคาเดียวกันเมื่อใชวิธีการวัดเหมือนกันใน
การวัดประชากรกลุมที่เหมือนกันในเวลาที่เกือบเปนเวลาเดียวกัน 
 4)  ตัวบงชี้ มีความไว  (Sensitive)  ตัวบงชี้ตองทําใหสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงแม
เพียงเล็กนอยที่เกิดขึ้นในองคประกอบที่สนใจนั้นได 
 5)  ตัวบงชี้ มีความเฉพาะเจาะจง  (Specific)  ตัวบงชี้ตองแสดงในประเด็นที่สนใจเพียง
ประเด็นเดียวเทานั้น 
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 6)  ตัวบงชี้ใชประโยชนได  (Useful) 
 7)  ตัวบงชี้เปนสิ่งสะดวกในการนําไปใช (Practicality) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองสะดวกในการ
นําไปใช ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ คือ  เก็บขอมูลงาย (Availability) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองสามารถ
นําไปใชวัดหรือเก็บขอมูลไดสะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจ นับ วัด หรือสังเกตได
งาย  และแปล ความหมายงาย (Interpretability) ตัวบงชี้ที่ดีควรไดคาการวัดที่มีจุดสูงสุดและต่ําสุด 
เขาใจงายและสามารถสรางเกณฑตัดสินคุณภาพไดงาย 
 8)  ตัวบงชี้มีความเปนตัวแทน  (Representative) ตัวบงชี้ตองครอบคลุมทุกประเด็นหรือ
ประชากรทุกกลุมที่คาดหวังใหครอบคลุม 
 9)  ตัวบงชี้สามารถเขาใจได  (Understandable)  ตัวบงชี้ตองงายที่จะนิยาม  และคาของตัว
บงชี้ที่ตองแปลความหมายไดงาย 
 10)  ตัวบงชี้สามารถเขาถึงได (Accessible)  ขอมูลที่ตองการตองหาไดงาย โดยใชวิธีการ
เปนขอมูลที่สะดวก  ทําไดจริง   
 11)  ตัวบงชี้มีจริยธรรม  (Ethical) ตัวบงชี้ที่มีจริยธรรม  หมายถึง  ในการรวบรวม  วิเคราะห
และการนําเสนอขอมูลที่ตองการ  ตองเปนไปอยางมีจริยธรรมในรูปของสิทธิของบุคคล  ความมั่นใจ  
เสรีภาพในการเลือกที่จะใหขอมูลหรือไม  โดยตองมีการใหขอมูลเกี่ยวกับการนําขอมูลไปใช 
 12)  ตัวบงชี้มีความสอดคลอง  (Relevant)  ประกอบดวย  ตัวบงชี้บงบอกถึงผลลัพธที่เปน
คานิยมของหนวยการจัดการนั้น  ไดแก  ตัวบงชี้บงบอกถึงผลลัพธที่เปนคานิยมของหนวยการจัดการนั้น  
และ ตัวบงชี้บงบอกถึงผลลัพธที่ทีมงานทุกคนมีสวน และการใหขอมูลส่ือความหมาย  (Information) 
ไดแก  ตัวบงชี้เปนไปตามบริบท  และ ตัวบงชี้ใหผลยอนกลับไปยังหนวยการจัดการ 
 13) ตัวบงชี้มีความเปนกลาง (Neutrality) ตัวบงชี้ที่ดีจะตองบงชี้ดวยความเปนกลาง 
ปราศจากความลําเอียง (Bias) ไมโนมเอียงเขาหาฝายใดฝายหนึ่ง ไมช้ีนําโดยการเนนการบงชี้เฉพาะ
ลักษณะความสําเร็จหรือความลมเหลวหรือความไมยุติธรรม 
 นอกจากนี้  Johnstone  (1981)  ไดเสนอเกณฑในการคัดเลือกตัวบงชี้  3  ดาน  ดังนี้   
 1)  ความตรงภายในของตัวบงชี้ (Internal Validity) หมายถึงระดับความสอดคลองระหวาง 
มโนทัศน  กับนิยามเชิงปฏิบัติการ  เกี่ยวของกับสวนของกระบวนการวัดในระหวางที่กําลังดําเนินการ
วัดตัวแปร  เปรียบเทียบกับที่ตองการวัดกับทฤษฎี  หรือจากตัวมโนทัศนนั้น ซ่ึงมักจะตองเกิดความ
แตกตางอยางหลีกเลี่ยงไมได  ถาหากความแตกตางนี้มีขนาดใหญมากเกินไป คือ  ส่ิงที่วัดได ไม
สัมพันธกับสิ่งที่ตองการวัด  กลาวไดวา  ตัวแปรนั้น  ถึงแมจะวัดไดคงที่  แตก็ไมมีประโยชนในการใช  
คือมีความเที่ยงตรงภายในนอยมาก  ส่ิงที่มีอิทธิพลในการลดคาความเที่ยงตรงภายในของตัวบงชี้ทาง
การศึกษา  มี  3  ประการ  หลัก ๆ คือ 1) การวัดแบบเปนสวน ๆ (Fractional  Measurement) กรณีนี้จะ
เกิดขึ้นเมื่อมโนทัศนที่ตองการวัด  สามารถจําแนกออกเปนหลาย ๆดาน แตวัดจริงเพียง  1-2  ดาน ทํา
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ใหมีมโนทัศนบางสวนเทานั้นที่วัดได โดยไมไดวัดมโนทัศนจริง ๆที่ตองการวัดทั้งหมด ทําใหเกิด
การลดคาความเที่ยงตรงภายในของตัวบงชี้นั้น 2)  ความผันแปรของมโนทัศนที่ตองการวัด  
(Variability  of  concept)  หากมโนทัศนที่ตองการวัดมีการเปลี่ยนแปลงในการนําไปปฏิบัติ อาจจะ
เปล่ียนแปลงตามเวลาหรือเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ถึงแมจะมีการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
ของมโนทัศนนั้น ไมจําเปนตองมีความแตกตางกัน เชน มโนทัศนเกี่ยวกับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา  ในทางปฏิบัติ  ประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศที่กําลังพัฒนาจะใหความแตกตางกัน  
ดังนั้น  จึงเปนการยากที่จะนําขอมูลที่ไดจากการวัดตัวแปร  เชน  จํานวนนักเรียนที่เรียนอยูใน
โรงเรียนมาเปรียบเทียบกัน  ทําใหความเที่ยงตรงภายในของตัวบงชี้ลดลง  และ 3) การกําหนดตัวแปร
ใหเปนตัวแทนของมโนทัศน (The definition of variability  to  represent  a concept) แมจะรูวา        
ตัวแปรนั้นไมใชตัวแปรที่เหมาะสม  ซ่ึงการปฏิบัติแบบนี้เรียกวาการแทนที่มโนทัศน (Concept 
substitution) เชนในการวัดคุณภาพของผลลัพธในระบบการศึกษา ความหมายของคุณภาพจะ
หมายถึง  ระดับของการสัมฤทธิ์ผล  โดยวัดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการสําเร็จการศึกษาระดับตาง ๆ 
ซ่ึงอาจไมมีขอมูลในบางระดับ  จึงมีการกําหนดใหอัตราผูสําเร็จการศึกษา  เปนตัวแทนของระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทั้ง ๆที่ตัวแปรทั้งสองนี้ไมจําเปนตองสัมพันธกัน  เมื่อนําไปใชทําใหผลการสรุป
เปลี่ยนแปลงไป ในการที่จะลดปญหานี้ทางหนึ่งทําไดโดยการกําหนดนิยามมโนทัศน  ในรูปของ
นิยามเชิงปฏิบัติการใหชัดเจนและเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
 ความตรงภายในของตัวบงชี้ตองมีคาสูง   อยางนอยที่ สุด   ก็ตองสูงพอสําหรับ
สถานการณเฉพาะที่ตองการนําตัวบงชี้ไปใชในการประเมินความเที่ยงตรงภายในของตัวบงชี้  ยังไมมี
วิธีทางสถิติอันใดที่ใชทดสอบความสอดคลองระหวางนิยามเชิงปฏิบัติการกับมโนทัศนไดในเชิง
ปริมาณ  แตมีวิธีที่ไมใชสถิติที่พอเปนไปได  คือ  การใหผูเชี่ยวชาญประเมิน  ตัดสินความสอดคลองนี้ 
จึงทําใหเกิดปญหาที่วา  ถามีความแตกตางเล็กนอย  ระหวางนิยามเชิงปฏิบัติการกับมโนทัศน  ซ่ึงจะ
แสดงวาตัวบงชี้นั้นมีความเที่ยงตรงสามารถทําใหเกิดความสัมพันธหรือการจัดจําแนกชั้นที่แตกตาง
กันเล็กนอย   
 2) ความเที่ยงและความคงเสนคงวาของการวัด (Reliability and Consistency)    หมายถึง  
ระดับการวัดที่ตัวแปรใหผลคงที่สม่ําเสมอ  ถาเชื่อถือไดหมายถึงในการวัดคุณลักษณะเดียวกัน           
ถาทําซ้ํากับบุคคลที่ตางกันจะไดผลเหมือนกัน  แหลงที่ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดทําให
ความเชื่อมั่นของตัวบงชี้ลดลง  มีดังนี้  คือ 1) ความคงที่สม่ําเสมอในการนิยามเชิงปฏิบัติการไปใชใน
การเก็บขอมูล  ซ่ึงสวนหนึ่งมาจากการนิยามเชิงปฏิบัติการที่ไมชัดเจน  ไมสมบูรณ  ทําใหผูใชแตละ
คนตีความหมายไดตางกัน ไดแก  กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  และ กระบวนการวิเคราะหขอมูล 
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  3)  ความตรงภายนอกและเปนอิสระของมโนทัศน (External Validity and Independent 
Concept)  หมายถึง  ความเปนจริงของสมมุติฐานในการที่จะนําไปใชเพื่อจัดจําแนกประเภทใน
สถานการณอ่ืน ๆ  เปนคุณสมบัติของการวัดที่ใหความสําคัญกับความสัมพันธภายในของมโนทัศน  
ตองทําหลังจากมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงภายในจนไดคาที่พอใจ  รวมทั้งคาความเชื่อมั่นของการ
วัดไดรับการยอมรับแลว  คุณสมบัติของความเที่ยงตรงภายนอก  ระบุวา  มโนทัศนหนึ่งไมควรมี
องคประกอบที่ถูกกําหนดอยูในมโนทัศนอ่ืน  ซ่ึงก็คือความเปนอิสระของมโนทัศน  หมายความวา  
ตัวแปรที่สงผลตอตัวบงชี้หนึ่งจะตองไมสงผลตอตัวบงชี้อ่ืน ๆ ตัวบงชี้ที่มีความเที่ยงตรงภายนอก       
จะเปนตัวแปรที่มีความสมบูรณ  ครอบคลุม  และสามารถวัดไดในทางปฏิบัติ  

 จากขอมูลขางตนเกี่ยวกับเกณฑการคัดเลือกตัวบงชี้  ผูวิจัยไดนําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาตัวบงชี้  โดยมีเกณฑ  ดังนี้  คือ ตัวบงชี้ที่พัฒนาไดตองมีความตรง  ความเที่ยง  ความเปนกลาง  
ความไว  สะดวกตอการนําไปใช  และมีความถูกตองในเนื้อหาที่นําไปใช      
 2.1.6  กระบวนการสรางและพัฒนาตัวบงชี้ 
 การพัฒนาตัวบงชี้ เปนกระบวนการในการลดปริมาณและความซับซอนของขอมูล  เพื่อให
ไดสารสนเทศเชิงปริมาณ  สําหรับบงชี้คุณลักษณะของสิ่งที่ตองการศึกษา  หรือผลการดําเนินงานของ
ระบบใดระบบหนึ่ง  นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนตัวแปรคุณลักษณะของสิ่งที่ตองการศึกษาในการ
นําไปใชวิเคราะหเพื่อศึกษาวิจัยในแงมุมตาง ๆตามวัตถุประสงคที่ตองการไดถูกตองและนาเชื่อถือ
มากกวาการใชตัวแปรเดี่ยวหรือตัวแปรยอยแตละตัว  ทั้งนี้ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นจะมีคุณภาพไดจะตองมี
ขั้นตอนการสราง   และขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพที่นาเชื่อถือ  (Johnstone, 1981) 
 การพัฒนาตัวบงชี้เปนกระบวนการการสรางสารสนเทศของสภาพการณในระยะเวลาหนึ่ง  
Johnstone  (1981) ไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาตัวบงชี้วามี 4 ประเด็น ไดแก 1) กําหนดวิธีการ        
2) เลือกตัวแปรทั้งหมด  3) รวบรวมตัวแปรที่เหมาะสม  และ 4) จัดน้ําหนักของตัวแปร  ในสาขา
การศึกษานั้น  Johnstone  ไดอรรถาธิบายวา  การพัฒนาหรือการสรางตัวบงชี้ทางการศึกษานั้น มี 3 
วิธีการ  คือ 1) การนิยามตัวบงชี้เพื่อการใชประโยชน (pragmatic definition)  2) การนิยามตัวบงชี้เชิง
ทฤษฎี (theoretical  definition)  และ 3) การนิยามตัวบงชี้เชิงประจักษ (empirical definition) การจัด
น้ําหนักตัวแปรมี 3 วิธีการ ไดแก 1)ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบตัวบงชี้ 2) การประเมินตัวบงชี้และ3) การ
เก็บขอมูลเชิงประจักษซ่ึงเปนวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชนการวิเคราะหองคประกอบ  
การวิเคราะหจําแนกและการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล เปนตน  (Johnstone, 1981) 

วิลาวัลย  มาคุม  (2549) ไดอธิบายถึงการสรางและพัฒนาตัวบงชี้ไววากระบวนการ สรางและ
พัฒนาตัวบงชี้ ประกอบดวย 

1)  การสรางตัวบงชี้ มีวิธีการที่สําคัญ 3 วิธี ซ่ึงแตละวิธีก็ใหขอมูลที่แตกตางกันออกไป ดังนี้ 



 

 

 

39 

            (1) วิธีที่ 1 การสรางตัวบงชี้ความกาวหนา (Self-referenced Indicator 
Formation) เปนการสรางขอมูลของระบบการศึกษาในชวงเวลาตางกัน เพื่อใหเห็นความกาวหนาของ
การดําเนินงานจากชวงเวลาหนึ่งถึงอีกชวงเวลาหนึ่ง ตามปกติจะเปรียบเทียบขอมูลระหวางป โดย
กําหนดปที่เร่ิมตนและปที่ส้ินสุด เนื่องจากชวงเวลาดังกลาว มีการดําเนินการที่นักวางแผนหรือ
ผูบริหารมีความประสงคจะทราบความกาวหนาที่เกิดขึ้น ขอมูลที่จําเปนสําหรับตัวบงชี้ประเภทนี้คือ
ขอมูลระยะยาว โดยกําหนดขอมูลในปฐานเทากับ 100 แสดงวา ระดับคาของตัวบงชี้ในปนั้นสูงกวา
ในปฐานของการอางอิง คาของความแตกตางนี้ คือ คารอยละที่เปลี่ยนแปลงไปใชชวงเวลาที่คิดจากปฐาน 
            (2) วิธีที่ 2  การสรางตัวบงชี้แบบอิงเกณฑ (Criterion-referenced Indicator 
Formation) ตัวบงชี้ประเภทนี้จะตองนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน ซ่ึงมักจะกําหนดไวใน
แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนปฏิบัติการ โดยระบุไววาในชวงระยะเวลาที่อยูในแผนจะพยายาม
ปรับปรุงการดําเนินงานในดานตางๆ เพื่อใหไดผลตามที่เปาหมายวางไว เปาหมายดังกลาวประกอบ
กับระยะเวลาที่ระบุไวในแผนจึงเปนเกณฑที่จะชี้วาการดําเนินงานไดบรรลุผลตามที่กําหนดไว
หรือไม 
            (3) วิธีที่ 3  การสรางตัวบงช้ีโดยอิงปทัสฐาน (Norm-referenced Indicator 
Formation) ตัวบงชี้ประเภทนี้สรางขึ้นเพื่อแสดงสถานภาพของระบบการศึกษาตาง ๆ วาอยูในระดับใด 
โดยเปรียบเทียบกันระหวางระบบการศึกษาที่คลายคลึงกัน หรือเปรียบเทียบระบบการศึกษายอยที่อยู
ภายใตระบบการศึกษาใหญเดียวกัน วิธีการสรางตัวบงชี้โดยอิงปทัสฐานจึงมีความเหมาะสมที่จะ
นํามาใชในการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อใหเกิดความเสมอภาคในดานการจัดสรรทรัพยากร        
ดานการบริหาร การนิเทศและการเรียนการสอน ทั้งนี้โดยมีเปาหมายสูงสุดในการสรางความเสมอ
ภาคในดานคุณภาพการศึกษา ซ่ึงอาจวัดไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เปนตน  
 2.  การพัฒนาตัวบงชี้ ตามแนวทางของนงลักษณ วิรัชชัย วามี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชี้ (Statement of Purpose) 
ผูดําเนินการพัฒนาตองกําหนดลวงหนาวาจะนําตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นไปใชประโยชนในเรื่องอะไรและ
อยางไร 
 ขั้นตอนที่ 2 การนิยามตัวบงชี้ (Definition)ขั้นตอนนี้จะเปนตัวช้ีนําวิธี การที่ตองใชใน
ขั้นตอนตอไปของกระบวนการพัฒนาตัวบงชี้ เนื่องจากตัวบงชี้หมายถึงองคประกอบ ที่ประกอบดวย
ตัวแปรยอย ๆ รวมกัน เพื่อแสดงสารสนเทศของสิ่งที่ตองการชี้วัด ดังนั้นในขั้นตอนนี้นอกจากจะเปน
การกําหนดนิยามในลักษณะเดียวกับการนิยามตัวแปรในการวิจัยทั่วไปแลว ผูพัฒนาตองกําหนดดวย
วา ตัวบงชี้ประกอบดวยตัวแปรยอยอะไร และรวมตัวแปรยอยเปนตัวบงชี้ไดอยางไร ในการนิยามตัว
บงชี้ตองแบงเปน  2 สวน  คือ   สวนแรก  การกําหนดกรอบความคิด  หรือ  การสรางแนวคิด 
(Conceptualization) เปนการใหความหมายคุณลักษณะของสิ่งที่ตองการชี้วัด โดยการกําหนดรูปแบบ



 

 

 

40 

หรือโมเดลแนวคิด (Conceptual Model) ของส่ิงที่ตองการชี้วัดวามีสวนประกอบแยกยอยเปนกี่มิติ 
(Dimension) และแตละมิติประกอบดวยแนวคิดอะไรบาง และสวนที่สองคือการพัฒนาตัวแปร
สวนประกอบหรือตัวแปรยอย (Development of Component Measures) การสรางและการกําหนด
มาตร (Construction and Scaling) เปนการกําหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรยอยของโมเดล
ความคิด และการกําหนดการรวมตัวแปรยอยเขาเปนตัวบงชี้ มีรายละเอียด 3 ประการ ดังนี้  1) การ
กําหนดสวนประกอบหรือตัวแปรยอย (Component Variables) ของตัวบงชี้ ผูพัฒนาตองอาศัยความรู
จากทฤษฎีและประสบการณ ศึกษาตัวแปรยอยที่เกี่ยวของสัมพันธ (relate) และตรง (relevant) กับตัว
บงชี้ แลวตัดสินใจเลือกตัวแปรยอยเหลานั้นวาจะใชตัวแปรยอยจํานวนเทาไร ใชตัวแปรประเภทใด
ในการพัฒนาตัวบงชี้ โดยเลือกตัวแปรใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของตัวบงชี้ที่กําหนด และไมควรมี
ตัวแปรมากเกินไป การลดตัวแปรอาจทําไดโดยการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร ถาตัวแปรใดมีคา
ความสัมพันธกันสูงก็คัดเลือกมาเพียงตัวเดียว 2) การกําหนดวิธีการรวม (Combination Method)       
ตัวแปรยอยผูพัฒนาตองศึกษาและตัดสินใจเลือกวิธีการรวมตัวแปรยอยใหไดตัวบงชี้ ซ่ึงมีวิธีการทํา
ได 2 แบบ คือ การรวมเชิงบวก (Additive) เปนวิธีการที่มีแนวคิดวาตัวแปรแตละตัวสามารถทดแทน
หรือชดเชยกันไดดวยตัวแปรอีกตัวหนึ่ง ซ่ึงทําใหคาตัวบงชี้รวมท่ีไดไมเปลี่ยนแปลง วิธีการรวมตัว
แปรองคประกอบดวยการบวกนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่ตองการวัดตั้งแตสองระบบขึ้นไป   
วามีความแตกตางกันกี่หนวยในเรื่องที่แสดง และนิยมเสนอคาตัวบงชี้ที่ไดมาจากสมการตาง ๆ ตาม
วิธีการรวมตัวแปร อีกประการหนึ่งคือการรวมแบบพหุคูณ (Multiplying) เปนการรวมคาตัวแปรเขา
ดวยกันโดยการคูณ มีขอตกลงเบื้องตน คือ การเปลี่ยนแปลงของคาตัวแปรหนึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของ
อีกตัวแปรหนึ่ง ไมอาจทดแทนหรือชดเชยกันได คือ ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นมีคาสูงขึ้นไดก็ตอเมื่อตัวแปร
องคประกอบทุกตัวมีคาสูงทั้งหมดและตัวแปรองคประกอบแตละตัวตองเสริมกันและกัน การรวมตัว
แปรองคประกอบดวยวิธีการรวมแบบพหุคูณนี้  ใชเพื่อตองการเปรียบเทียบระบบตั้งแต 2 ระบบขึ้น
ไปวาระบบหนึ่งมีคาดัชนีสูงกวาอีกระบบหนึ่งอยูกี่เทา หรือคิดเปนรอยละเทาไร  และ 3) การกําหนด
น้ําหนักของตัวแปร  (Weight) ในการรวมตัวแปรยอยเปนตัวบงชี้  ผูพัฒนาตองกําหนดแทน
ความสําคัญของตัวแปรยอยแตละตัว ซ่ึงสามารถทําได 2 วิธี คือ การกําหนดตัวแปรแตละตัวใหมี
น้ําหนักความสําคัญเทากัน (Equal Weight) และกําหนดตัวแปรแตละตัวมีน้ําหนักตางกัน 
(Differential Weight) ซ่ึงทําไดหลายวิธี ดังนี้  1) วิธีการพิจารณาตัดสินโดยผูเชี่ยวชาญ (Expert 
Judgment) เปนการพิจารณาลงความเห็นในหมูผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตองการศึกษานั้น ๆ โดยให
สมาชิกแตละคนเสนอคาน้ําหนักและตัวแปร พิจารณาหาขอยุติโดยการใชคาเฉลี่ยหรือการอภิปรายลง
ความเห็น หรืออาจใชแบบสอบถามเพื่อหาคารอยละที่ผูตอบเห็นดวยกับน้ําหนักความสําคัญของแต
ละตัวแปร หรืออาจใชวิธีที่เปนระบบมากขึ้น เชน การใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพื่อ
สํารวจหาฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญ โดยไมตองเผชิญหนากัน แลวจึงนําขอมูลดังกลาวมาใหคาน้ําหนัก
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ความสําคัญของแตละตัวแปรตอไป  2) วิธีวัดความสําคัญของตัวแปร (Measure Effort Required) โดย
พิจารณาจากเวลา (Time Taken) หรือคาใชจาย (Cost) ที่ตองใชในการทํากิจกรรม  ใด ๆ ที่เกี่ยวของ
กับตัวแปรนั้น และ 3) วิธีการใชขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Data) เปนการใชวิธีการทางสถิติใน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวแปร โดยอาจใชการวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Analysis Regression) การ
วิเคราะหจําแนก (Discriminate Analysis) หรือการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล  (Canonical 
Correlation Analysis)  
 ดังนั้นจะเห็นวา วิธีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร ไมมีหลักเกณฑตายตัววา
ควรใชวิธีใดจึงจะมีความเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับองคประกอบ หลายประการที่ควรพิจารณาถึง 
เชน ธรรมชาติของตัวแปรที่นํามาใชพัฒนาตัวบงชี้ รวมทั้งธรรมชาติของตัวบงชี้ที่ใชพัฒนาขึ้น 
ตลอดจนการนําตัวบงชี้ที่ใชในการพัฒนาขึ้นนั้นไปใชประโยชนตอไป  ในทางปฏิบัติมักใชหลักการ
ทางทฤษฎีและหลักการวิเคราะหขอมูลควบคูกันไป กลาวคือ ในขั้นการวางแผนรวบรวมขอมูลเพื่อ
พัฒนาตัวบงชี้ ใชหลักการทางทฤษฎีในการระบุคุณลักษณะของสิ่งที่  มุงศึกษา คัดเลือกตัวแปรที่
สามารถใชวัดแตละคุณลักษณะ เมื่อไดขอมูลมาแลวจึงอาศัยหลักการ ทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล 
เพื่อกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร   
 ในขั้นตอนการนิยามตัวบงชี้ เปนขั้นตอนที่สําคัญ เพราะเปนขั้นที่เปนเหมือนแผนการ
ดําเนินการขั้นตอไป นงลักษณ วิรัชชัย (อางถึงใน  วิลาวัลย  มาคุม,  2549)  อธิบายวาโดยทั่วไปทําได 
3 วิธี คือ 
 วิธีที่ 1  การพัฒนาตัวบงชี้การศึกษาโดยการนิยามเชิงปฏิบัติการ (Pragmatic Definition) 
เปนวิธีการนิยามที่ใชในกรณีที่มีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรยอยที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ไวพรอม
แลว มีฐานขอมูลหรือมีการสรางตัวแปรประกอบจากตัวแปรยอย ๆ หลาย ๆ ตัวไวแลว ผูพัฒนาเพียง
พิจารณาคัดเลือกตัวแปรจากฐานขอมูลที่มีอยู นํามาพัฒนาตัวบงชี้โดยกําหนดวิธีการรวมตัวแปรยอย 
และกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรยอย   วิธีการนิยามตัวบงชี้วิธีนี้อาศัยการตัดสินใจและ
ประสบการณของผูพัฒนาตัวบงชี้เทานั้น ซ่ึงอาจทําใหไดนิยามที่ลําเอียง เพราะไมมีการอางอิงทฤษฎี
หรือตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรแตอยางใด จึงเปนการนิยามที่มีจุดออนมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับแบบอื่น และไมคอยมีผูนิยมใช ถาจําเปนตองใชผูพัฒนาควรพยายามปรับปรุงจุดออน โดยใช
การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร หรือการใชกรอบทฤษฎี ประกอบกับวิจารณญาณในการ
เลือกตัวแปร 
 วิธีที่ 2  การพัฒนาตัวบงชี้โดยการนิยามตามทฤษฎี (Theoretical Definition) เปนการที่
ผูพัฒนาใชทฤษฎีรองรับสนับสนุนการตัดสินใจ ใชวิจารณญาณนอยกวา การนิยามแบบอื่น เปนวิธีที่
ผูพัฒนากําหนดตัวแปรและใหคาน้ําหนักของตัวแปรที่ใชในการพัฒนาตัวบงชี้จากทฤษฎี แลวใช
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วิธีการรวมตัวแปรที่เปนตัวบงชี้ดวยวิธีการรวมทางเลขคณิต ซ่ึงการนิยามวิธีนี้อาจทําได 2 แบบ คือ 
แบบที่ 1  ใชทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเปนพื้นฐานสนับสนุนทั้งหมด ตั้งแตการกําหนดตัวแปรยอย 
การกําหนดวิธีการรวมตัวแปร การกําหนดน้ําหนักตัวแปร ผูพัฒนา  ใชโมเดลหรือสูตรในการสราง  
ตัวบงชี้ตามที่มีผูพัฒนาไวแลวทั้งหมด และแบบที่2ใชทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยเปนพื้นฐาน
สนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรยอย และการกําหนดวิธีการรวมตัวแปรเทานั้น   สวนขั้นตอนในการ
กําหนดน้ําหนักตัวแปรแตละตัวผูพัฒนาใชวามคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญประกอบการ
ตัดสินใจ ซ่ึงวิธีนี้ใชในกรณีที่ยังไมมีผูใดกําหนดสูตรหรือตัวบงชี้ไวกอน 

วิธีที่ 3 การพัฒนาตัวบงชี้การศึกษาโดยการนิยามตามขอมูลเชิงประจักษ (Empirical 
Definition) เปนลักษณะการนิยามที่ใกลเคียงกับการนิยามตามทฤษฎี เพราะเปนการนิยามที่ผูพัฒนา
กําหนดวาตัวบงชี้ประกอบดวยตัวแปรยอยอะไร และกําหนดรูปแบบวิธีการรวบรวมตัวแปรใหได    
ตัวบงชี้ โดยใชทฤษฎีและเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัยเปนพื้นฐาน แตการกําหนดน้ําหนักตัวแปร
แตละตัวที่จะนํามารวมกันในการพัฒนาตัวบงชี้นั้น อาศัยการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ เปนวิธีการ
นิยามที่มีความเหมาะสมและเปนที่นิยมใชกัน  

เมื่อพิจารณาวิธีการนิยามตัวบงชี้การศึกษาทั้ง 3 วิธีขางตน จะเห็นวา John stone ให
ความสําคัญกับการนิยามระดับนามธรรมตามทฤษฎี หรือการนิยามโครงสรางที่มีทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยเปนพื้นฐานในการนิยาม วิธีการนิยามตัวบงชี้การศึกษาทั้ง 3 วิธี โดยเฉพาะสองวิธีหลังลวน
ตองมีทฤษฎีเปนหลักทั้งสิ้น จึงกลาวไดวาการนิยามทุกวิธีในสวนของการกําหนดตัวแปรยอยและการ
กําหนดวิธีการรวมตัวแปรยอยของ John stone  เปนการนิยามโครงสรางตามทฤษฎี สวนการแบง
ประเภทวิธีการนั้น เปนเพียงการแบงโดยใชเกณฑมากําหนดวา การกําหนดน้ําหนักตัวแปรยอยใช
ทฤษฎีหรือขอมูลเชิงประจักษเทานั้น ดังคําอธิบายที่วา นิยาม    เชิงประจักษมีลักษณะเทียบเคียงไดกับ
นิยามเชิงทฤษฎี ตางกันที่การกําหนดน้ําหนักตัวแปรยอย ในวิธีแรกใชแนวคิด ทฤษฎี สวนวิธีหลังใช
ขอมูลเชิงประจักษ 
 ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมขอมูล (Data Collection) คือ การดําเนินการวัด ตัวแปรยอย ไดแก 
การสรางเครื่องมือสําหรับการทดลองใช การปรับปรุงเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การออกภาคสนามเพื่อใชเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
และการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลที่เปนตัวแปรยอย ซึ่งนํามารวมเปนตัวบงชี้ 
 ขั้นตอนที่ 4 การสรางตัวบงชี้ (Construction) และการสรางสเกลตัวบงชี้ (scaling) ตาม
นิยามที่ไดกําหนดไววาประกอบดวยตัวแปรอะไร รวมกันในลักษณะใด และมีการกําหนดน้ําหนัก
ความสําคัญของตัวแปรในการรวมกันอยางไร โดยการนําตัวแปรยอยที่ไดจากการรวบรวมขอมูลมา
วิเคราะหใหไดตัวบงชี้ ใชวิธีการรวมตัวแปรที่มีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญตามที่ไดนิยามไวแลว 
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 ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ (Quality Check) เปนการวิเคราะหขอมูล
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น ครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรยอย
และตัวบงชี้ดวย ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นจะมีคุณภาพดีเพียงใดขึ้นอยูกับลักษณะของตัวบงชี้นั้นวามีความ
เหมาะสมตามเกณฑตอไปนี้อยางไร ไดแก ความเที่ยง (Reliability) ความตรง (Validity) ความเปนไป
ได (Feasibility) ความเปนประโยชน (Utility) ความเหมาะสม (Appropriateness) ความเชื่อถือได 
( Credibility)  ความคง เสนคงวา  ( Consistency)  ความ เปนมาตรฐานที่ เปรี ยบ เที ยบกันได 
(Standardization)  
 ขั้นตอนที่  6  การวิ เคราะหตามบริบทที่ตองการศึกษาและการนํา เสนอรายงาน 
(Contextualization and Presentation) เปนขั้นตอนที่สําคัญมากเชนกัน เพราะเปนการสื่อสารระหวาง
ผูพัฒนาตัวบงชี้ หลังจากไดสรางและตรวจสอบตัวบงชี้แลว ผูพัฒนาตองวิเคราะหใหไดคาของตัว
บงชี้ที่เหมาะสมกับบริบท (Context) เชน อาจวิเคราะหแยกตามระดับเขตพื้นที่การศึกษา อําเภอ 
โรงเรียน หรือแยกตามประเภทของบุคลากร หรืออาจวิเคราะหตีความในระดับมหภาค แลวจึงรายงาน
คาของตัวบงชี้ใหผูบริโภค  ผูบริหาร  นักวางแผน  นักวิจัย  นักการศึกษา  ไดทราบและใชประโยชน
จากตัวบงชี้ไดอยางถูกตองตอไป      

จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี้  ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาตัวบงชี้โดย การ 
1) วิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหา 2) กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย 3) ศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และเอกสารที่เปนผลงานวิจัย  4.สรางกรอบแนวความคิด 5) นิยามและรางตัวบงชี้ 6) สราง
เครื่องมือ  7) ตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้  8) เก็บขอมูล และวิเคราะหตามบริบทที่ตองการศึกษา
และการนําเสนอรายงาน 

2.1.7  การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวบงชี้ 
ความตรงเชิงโครงสรางหรือความตรงเชิงทฤษฎี (Construct Validity) หมายถึง คุณสมบัติ

ของมาตราวัดที่ใหผลการวัดสอดคลองกับคุณลักษณะที่ตองการวัด ซ่ึงนิยามโดยใชตัวแปรโครงสราง
ทฤษฎี ความตรงเชิงโครงสรางเปนความตรงที่มีความสําคัญที่สุดเพราะเปนความตรงที่เชื่อมโยงการ
วัดในทางปฏิบัติกับลักษณะที่ตองการวัดในทางทฤษฎี หรือกลาวอีกอยางหนึ่งคือ ความตรงเชิง
โครงสรางเปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางหนึ่งของมาตราวัด ซ่ึงเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพของมาตราวัดวา
สามารถวัดคุณลักษณะที่ตองการวัดไดสอดคลองตามโครงสรางทฤษฎีหรือไม  ในการพัฒนาตัวบงชี้
ทางการศึกษานั้น ส่ิงสําคัญที่จะตรวจสอบวาโมเดลตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพหรือไม ตองดูที่ความ
ตรงเชิงโครงสราง การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางเปนวิธีการนําเอาขอมูลเชิงประจักษมา
สนับสนุนสมมติฐานหรือโครงสรางตามทฤษฎีที่ตองการทดสอบซึ่งจําเปนตองนิยามคุณลักษณะที่
ตองการศึกษาตามแนวคิดเชิงทฤษฎี  ใหอยูในรูปของตัวบงชี้หรือพฤติกรรมที่สามารถวัดไดแลวนํา
ผลการวัดจากขอมูลเชิงประจักษมาตรวจสอบวาสอดคลองตามคุณลักษณะที่กําหนดไวหรือไม  การ
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ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางมีวิธีตรวจสอบไดหลายวิธี เชนใชวิธีเชิงทดลอง ใชหลักการ
วิเคราะหเชิงตรรกะ การศึกษาหาความสัมพันธ การวิเคราะหดวยทฤษฎีสรุปอางอิง การเปรียบเทียบ
กับกลุมรูจักหรือมีหลักฐานอยู วิธีเมทริกซซ่ึงมีหลายคุณลักษณะหลายวิธี  การวิเคราะหองคประกอบ
และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง สําหรับในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชวิธีการวิเคราะห
องคประกอบ       

ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวบงชี้นี้  เนื่องจากการวิเคราะหองคประกอบ
เปนวิธีการทางสถิติที่ใชศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดชุดหนึ่ง  วาเกิดจากตัวแปรแฝงที่
เปนองคประกอบรวมอยางไร และสามารถทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับโครงสรางความสัมพันธของ
ขอมูล  ซ่ึงเปนการตรวจสอบวาขอมูลที่ไดมีความสอดคลองกลมกลืนกับสมมติฐานที่กําหนดไว
หรือไม หรือตรวจสอบวามีโครงสรางตามนิยามทางทฤษฎีหรือไม   

ในการวิเคราะหองคประกอบเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางสามารถทําได 2 
รูปแบบ คือ การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ( Exploratory  Factor  Analysis : EFA ) และ การ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ( Confirmatory  Factor  Analysis : CFA ) ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัย
ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของตัวบงชี้ในการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เปนวิธีที่ใชหลักการวิเคราะหโมเดลลิสเรล ตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ  การวิเคราะหองค ประกอบเชิงยืนยันมีวัตถุประสงค 
3 ประการ คือ 

ประการแรก เพื่อตรวจสอบทฤษฎีที่ใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหองคประกอบ 
ประการที่สอง เพื่อสํารวจและระบุองคประกอบ 
ประการที่สาม เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสรางตัวแปรใหม 
สําหรับขั้นตอนในการวิเคราะหมี 4 ขั้นตอน คือ 1)การเตรียมเมทริกซสหสัมพันธ  2)การ

สกัดองคประกอบขั้นตน 3)การหมุนแกน และ 4) การสรางสเกลองคประกอบ ปจจุบันมีการใชการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันแทนวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ เนื่องจากการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันมีจุดเดนที่ดีกวาการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ สรุปได 5 ประการ  ดังนี้ 
(นงลักษณ   วิรัชชัย,  2542)  

1)  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  มีการผอนคลายขอตกลงเบื้องตน โดยยอมใหความ
คลาดเคลื่อนของตัวแปรสัมพันธกันได และขอตกลงเบื้องตนสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
มากกวาการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ซ่ึงทําใหผลการวิเคราะหมีความถูกตองยิ่งขึ้น 

2)  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  เปนการวิเคราะหขอมูลที่มีพื้นฐานทางทฤษฎี
รับรอง เหมาะสําหรับการวิจัยที่มีกรอบความคิดเชิงทฤษฎีและมีโมเดลทางทฤษฎีที่ตองการตรวจสอบ
และผลการวิเคราะหสามารถนํามาแปลความหมายไดงายกวาการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
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3)  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  มีการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวาง
โมเดลกับขอมูลเชิงประจักษอยางชัดเจน 

4)  ผลการวิเคราะหใหคาประมาณพารามิเตอร และมีการทดสอบนัยความสําคัญทางสถิติของ
คาพารามิเตอรทุกคาดวย 

5)  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเปนเครื่องมือที่นักวัดผลใชในการศึกษาคุณภาพของ
แบบวัดไดดี 

การตรวจสอบความตรงของโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ใชหลักการ
เชนเดียวกับการตรวจสอบความตรงของโมเดลลิสเรลทั่วไป ในกรณีที่นักวิจัยมีความมั่นใจในโมเดล
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันใชทดสอบโมเดลเดียวเพื่อยืนยันโมเดลอยางเขม  แตในกรณีที่ 
นักวิจัยมีโมเดลที่มีชุดตัวแปรคงเดิม แตเสนทางอิทธิพลแตกตางกันเปน 2 โมเดลอาจใชการทดสอบ  
เพื่อเลือกโมเดล และในกรณีที่นักวิจัยตองการใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  ในการ   
วิเคราะหองคประกอบเพื่อสํารวจ  อาจใชการทดสอบเพื่อพัฒนาโมเดลได ประเด็นที่จะเนนในการ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลเพื่อใหไดโมเดลที่สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแลว ไม
ควรใชกลุมตัวอยางหนึ่งในการตรวจสอบ  ดังนั้น ในกรณีที่นักวิจัยตองการใชเทคนิคการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันเพื่อการสํารวจองคประกอบควรมีกลุมตัวอยางขนาดใหญและแบงเปน 2 กลุม
ยอยในการวิเคราะห กลุมแรกใชเพื่อพัฒนาโมเดล และกลุมที่สองใชตรวจสอบโมเดลที่พัฒนาแลว
เมื่อวิเคราะหขอมูลแลว ตองนําผลการวิเคราะหมาสรางสเกลองคประกอบและแปลความหมายผลการ
วิเคราะห การสรางสเกลองคประกอบมีหลักการเชนเดียวกันกับเทคนิค EFA  ซ่ึงหลักในการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันมีสาระสําคัญดังนี้ 

เมทริกซ LX ซ่ึงเปนคาประมาณพารามิเตอรน้ําหนักองคประกอบพรอมดวย                         
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และคาสถิติ t ผลการวิเคราะหจากโปรแกรม SPSS ไมมีการทดสอบ 
นัยสําคัญทางสถิติในสวนนี้ 

เมทริกซ PH ซ่ึงเปนเมทริกซสหสัมพันธระหวางองคประกอบ กรณีที่นักวิจัยกําหนดโมเดล
ใหองคประกอบเปนอิสระตอกัน คาพารามิเตอรนอกแนวทแยงในเมเทริก PH จะมีคาเปนศูนยทั้งหมด 

เมทริกซ TD ซ่ึงเปนเมทริกซความแปรปรวน ความแปรปรวนรวมของเทอม                        
ความคลาดเคลื่อนและคากําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ในกรณีที่ความคลาดเคลื่อน
ไมสัมพันธกัน เมทริกซ TD จะเปนเมทริกซแนวทแยง และคาพารามิเตอรรวมกับคากําลังสองของ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณจะมีคาเปนหนึ่ง นอกจากนี้คากําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณยังบอกคาความตรงของตัวแปรอีกดวย 

คาดัชนีตรวจสอบความตรงของโมเดล CFA แบบตาง ๆรวมทั้งการวิเคราะหเศษเหลือและ
กราฟของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานดวยคาดัชนีวัดดวยไคสแควรควรจะมีคาต่ํา  และเสนกราฟ
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ของเศษ ในรูปคะแนนมาตรฐานกับควอนไทลปกติ จะมีความชันกวาเสนทแยงมุม จึงจะสรุปไดวา 
โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและ เมทริกซคะแนนองคประกอบ ซ่ึงเปนเมทริกซของคา
สัมประสิทธิ์ที่นักวิจัยตองนําไปสรางสเกลองคประกอบตอไป 
 ขอจํากัดบางประการของเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

ประการแรก คือ การประมาณคาพารามิเตอรใชกระบวนการคํานวณทวนซ้ํา และเมื่อไดผล
การวิเคราะหวาฟงกชันความกลมกลืนมีคานอยที่สุด ยังอาจมีปญหาวาอาจยังมีฟงกชันความกลมกลืน
เปนแบบอื่นอีกได 
 ประการที่สอง คาพารามิเตอรที่ไดจากการวิเคราะหโมเดล CFA อาจอยูนอกพิสัย                
ที่ควรจะเปน คาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณไดอาจมีคา มากกวาหนึ่งและความแปรปรวนมีคาติดลบ ปญหา
เหลานี้ อาจเกิดเนื่องจากการกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดลไมถูกตอง การแจกแจงของตัวแปร
สังเกตได ไมเปนปกติ ขนาดของกลุมตัวอยางเล็กเกินไป และโมเดลเกือบระบุไมไดพอดี 

 ประการสุดทาย คือการวิเคราะหคอนขางซับซอนและใชเวลาในการวิเคราะห               
คอนขางนาน โปรแกรมลิสเรลไดพัฒนาการกําหนดคาเริ่มตนของพารามิเตอรซ่ึงชวยใหประหยัดเวลา
การคํานวณของคอมพิวเตอรไปไดมาก 
 2.1.9 รูปแบบการนําตัวบงชี้การดําเนินงานมาใช   

การนําตัวบงชี้การดําเนินงานมาใชเร่ิมจากวงการศึกษาของตางประเทศ   เชน สหรัฐ 
อเมริกา  อังกฤษ  ไดมีการพัฒนาตัวบงชี้การดําเนินงาน  มาตั้งแตตนป 1970  เนื่องจากการเผชิญกับ
ปญหาการถูกตัดทอนงบประมาณดานการศึกษา  เปนเหตุใหตองมีการรัดเข็มขัด  ประหยัดคาใชจาย  
และตองเพิ่มมาตรการตรวจสอบการทํางานของสถาบันการศึกษา  เพื่อใหสามารถจัดสรรงบประมาณ
ที่ถูกจํากัดลงใหแกสถาบันตาง ๆไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาสูงสุด  จึงทําใหเกิดแนวคิดที่จะ
เพิ่ม “ภาระรับผิดชอบ หรือ ความสามารถตรวจสอบได (accountability)”  ของสถาบันการศึกษา  
ดวยการผลักดันใหมีการพัฒนาตัวบงชี้การดําเนินงานอยางจริงจังจนเปนที่แพรหลายมาถึงปจจุบัน
(Ewell  and  Jones, 1994)  โดยพบวา มี 3 รูปแบบใหญ ๆ ดังนี้ 

1)  รูปแบบ Input / Process / Output-Outcome Model  เปนรูปแบบที่นิยมใชกันมากที่สุด
ในการตรวจสอบการดําเนินงานทางการศึกษาโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา  แนวเหตุผลของรูปแบบนี้ 
คือ กระบวนการผลิต   ผลผลิตเบื้องตนที่ถูกวัดเปน “มูลคาเพิ่ม (Value  added)” โดยมีตัวบงชี้อยู 3 
ประเภทที่ใชมากที่สุดไดแก  (1)  จํานวน คุณสมบัติและระดับความสามารถของนักศึกษาที่เขาศึกษา   
(2)  คาใชจายตอหัวนักศึกษาระดับการศึกษาและภูมิหลัง รูปแบบของโครงสรางการผลิต (เชน การ
ออกแบบหลักสูตร) โครงสรางที่เปนอยูของสถาบัน(เชนขนาดหองเรียน จํานวนอาจารย) และ
พฤติกรรมนักศึกษา(เชนการคงสภาพอยู สาขาวิชาเลือก เปนตน) และ(3) จํานวน คุณลักษณะและ
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ระดับความสามารถของนักศึกษา (ความแตกตางและคุณคาของนักศึกษาที่รับเขามา) ( Ewell  and  
Jones, 1994)  โดยมีความแตกตางระหวาง Input / Process / Output Indicators  ดังนี้ 

Input Indicators  เปนตัวบงชี้เกี่ยวกับทรัพยากรและมักใหคาในเชิงปริมาณ  (เชน  เงิน 
อาคาร สถานที่ และอุปกรณตาง ๆ)  รวมถึงบุคคลที่เขามาอยูในองคการนั้นดวย 

Process Indicators  เปนตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากร  หรือประโยชนจากปจจัย
นําเขาและการปฏิบัติการขององคการ  เปนวิถีทางการบริการและตองการวัดในเชิงคุณภาพ 

Output Indicators  เปนตัวบงชี้เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ขององคการ  เปนผลที่เกิดขึ้นทันทีและ
มักใหคาในเชิงปริมาณ  ซ่ึงตางจาก Outcome ตรงที่มีขอบเขตที่ยาวและนานกวา  ใหผลกระทบเชิง
คุณภาพมากกวาดวย 
 2) รูปแบบการนิยามคุณภาพ Quality  Definition Model เปนรูปแบบที่ Ewell  และJones 
(1994)  ไดเสนอตัวบงชี้การดําเนินงานตามรูปแบบคํานิยามคุณภาพ  ในลักษณะดังตอไปนี้ 
  (1) ช่ือเสียง หรือการจัดอันดับองคการ(Transcendent)โดยใหความสําคัญกับ
องคการที่ไดรับความสําเร็จทางการศึกษาสูงสุด ตามนิยามนี้  กลาวถึง คุณภาพที่เนนทรัพยากร
มากกวาการดําเนินงาน 
  (2)  ความสัมพันธระหวาง Input และ Output (cost / benefit  quality)  ตัวบงชี้ตาม
นิยามนี้ตองการเปรียบเทียบผลของการนํา Input  เขาสูระบบกับการออกนอกระบบในลักษณะของ 
Output โดยมุงที่จะใหคาของการวัดคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินการ 
  (3) ความสอดคลองกับมาตรฐานของรัฐ (Process Quality) ตัวบงชี้ตามนิยามนี้ 
เนนคุณภาพของกระบวนการ  เปนตัวบงชี้ที่ตองผานกระบวนการรับรองวิทยฐานะขององคการ 
  (4) คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาที่วัดได (Product Quality) ตัวบงชี้ตามนิยามนี้  
เปนตัวบงชี้ที่มุงวัดสมรรถภาพทางการศึกษาโดยทั่วไป 
  (5) ความพอใจของนายจาง (User–based Quality) เปนการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อ
ประเมินคุณภาพโดยดูจากความพึงพอใจของผูบริโภคผลผลิตทางการศึกษา เปนสําคัญ 
 3) รูปแบบ  Comprehensive  Indicator  System  Model ตัวบงชี้จากรูปแบบนี้ จัดทํา เพื่อ
ติดตามการดําเนินงานทางการศึกษา  ที่เนนการใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนสารสนเทศสําคัญ ๆตามความ
ตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยใหความสําคัญกับขอมูลที่มีคุณภาพสูง  สามารถวิเคราะหประเด็น  
และนําไปใชประกอบการตัดสินใจหรือจัดทํานโยบายได  ทั้งใหความสําคัญกับคุณคาและเปาหมาย
ของระบบการศึกษาของชาติเปนหลัก และมุงเนนตัวบงชี้ที่ใหสารสนเทศเพื่อการเปรียบเทียบระหวาง
องคการได 
 จากรูปแบบของการประยุกตใชตัวบงชี้การดําเนินงาน  ในการจัดการศึกษาดังกลาวมาแลว
จะพบวาในวงการศึกษาของไทยนิยมใชรูปแบบ Input / Process / Output  Model  เนื่องจากสอดคลอง
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กับบริบทของการจัดการศึกษาของไทย เพราะเปนรูปแบบที่สําคัญตอการดําเนินงานในระยะแรกและ
มีระบบการดําเนินงานชัดเจนกวารูปแบบอื่น ๆ  เพราะระบบนี้จะพิจารณาวาปจจัยนําเขา (Input)  
กระบวนการ (Process)  และปจจัยผลผลิต (Output)  คืออะไร เชน ปจจัยนําเขา  ไดแก  ทรัพยากรคน  
ทรัพยากรเงิน  สภาพแวดลอม  ปจจัยเกื้อหนุน  เปนตน  กระบวนการไดแก  กระบวนการบริหาร
จัดการ  กระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการวิจัย  กระบวนการใหบริการทางวิชาการ เปนตน  
ปจจัยผลผลิต ไดแก ปริมาณและคุณภาพของผูจบการศึกษา ศรัทธาของประชาชนเปนตน(อุทุมพร 
จามรมาน, 2541) 
 
2.2  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับภาวะผูนํา 
 ภาวะผูนําเกิดจากปฏิสัมพันธของผูคนที่อยูรวมกัน เกิดการยอมรับใหใครสักคนหนึ่งเปน 
หัวหนาที่จะนําพาหมูคณะดําเนินการในเรื่องตาง ๆเพื่อหมูคณะ  การไดเปนผูนําอาจจะเกิดขึ้นเองตาม
สถานการณ  เกิดจากความรูความสามารถตามที่ผูอ่ืนมองเห็น  หรืออาจจะไดเปนผูนําดวยการเลือก
จากสมาชิก  บุคคลเหลานี้ลวนแลวแตตองเรียนรูที่จะเปนผูนํา  เรียนรูที่จะมีภาวะผูนํา  อาจเรียนรูได
ดวยตนเองตามธรรมชาติของบุคคลหรือตองเรียนรูตามสถานการณ  หรือมีเจตนาที่จะเรียนรูก็เปนได  
เร่ืองราวเกี่ยวกับภาวะผูนํามีมานาน  ดวยการเลาเรื่องราวพฤติกรรมของบุคคลที่ตอมาไดกลายเปน
ตํานาน  เปนเรื่องเลาขานถึงความเกง  ความดี  และความสามารถในการทําใหหมูคณะเห็นคลอยตาม
จนสามารถกระทําการตาง ๆไดสําเร็จ  ตอมาจึงเกิดมีผูสนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะผูนํา  
กลายเปนแนวคิด  เปนทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา  เชน  ภาวะผูนําแลกเปลี่ยน  ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง  ภาวะผูนําทางวิชาการ  ดังที่นําเสนอตอไปนี้ 

2.2.1 ความหมายของผูนํา 
ผูนํา (Leaders) หมายถึง บุคคลสําคัญที่เปนหลักใหกับองคการ ใหคําแนะนําแกเพื่อน

รวมงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และรับผิดชอบตอประสิทธิผลขององคการ ผูนําจะใชอิทธิพลอยางจง
ใจตอผูอ่ืนเพื่อสรางกิจกรรมและสรางความสัมพันธในกลุมหรือในองคการ โดยมุงใหคนเห็นคลอย
ตามวามีอะไรบางที่จําเปนตองกระทําใหเกิดผลสําเร็จ (Hoy, K. Wayne; Miskel, G. Cecil, 2005)  
ผูนําแสดงเจตนาที่จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนอื่น มีความผูกพันกับผูตาม(followers) เพื่อใหเกิด
ความสําเร็จตามจุดประสงคของผูนําและตามจุดประสงคของผูตามดวย (Owens, 2004) ผูนําเปนผู
นําพาองคการหรือนิยามวาเปนกลุมคนที่มาอยูรวมกันใหไดรับผลสําเร็จในการทํางาน  ผูนําเปนผูรับ
ใชองคการ เปนผูรับใชบุคคลตาง ๆที่รวมกันเปนองคการ และยังรับใชลูกคาที่องคการนั้นใหบริการ
อยูอีกดวย (Ubben et al., 2001) 

Warner (2002) ไดกลาวในฐานะที่เปนผูนําทางการศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาภาวะผูนํา โดยให
ขอความที่ชัดเจนเกี่ยวกับผูนําวา  ผูนําคือ 1)ผูสรางสิ่งแวดลอมสนับสนุนที่ผูรวมงานสามารถชวยได  
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สามารถรูสึกวาไดลงทุนในกระบวนการ และสามารถประสบความสําเร็จได  2) ผูมีจิตใจเปดกวาง
และมีวิสัยทัศนของอนาคตและมีความเปนไปไดของวิสัยทัศนนั้น 3) ผูที่เต็มใจมอบอํานาจใหผูอ่ืน
และอนุญาตใหพวกเขาปฏิบัติงานตามแนวความคิดและวิสัยทัศนของพวกเขาเอง  ผูที่แสวงหาโอกาส  
นวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 4)ผูที่เต็มใจทํางานในสภาพแวดลอมที่ยืดหยุนและ
สภาพแวดลอมที่ขาดลําดับสายงานบริหาร โดยปลอยใหผูอ่ืนเลนบทบาทผูนํา 5) ผูที่เต็มใจรับฟงและ
พูดคุยกับเสียงเรียกรองที่สรางสรรค และใหเปนที่รับทราบกันทั้งองคการ  6) ผูที่เต็มใจที่จะหยุด
แสดงบทบาทภาวะผูนําและหยุดความรับผิดชอบ เมื่อมีผูอ่ืนที่เขมแข็งกวากาวออกมาขางหนา 7) ผูที่
อุทิศตนและมุงมั่นเพื่ออนาคตและความสําเร็จในอนาคตของที่ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ 
  สรุปไดวา  ผูนําคือ  ผูที่เปนหลักสําคัญใหกับองคการ  มีความรูในเรื่องงานองคการเปนอยาง
ดี  สามารถใหคําแนะนําแกเพื่อนรวมงานได  มีความรับผิดชอบตอประสิทธิผลขององคการ อุทิศตน
และมุงมั่นเพื่ออนาคตและความสําเร็จในอนาคตขององคการ ไดรับความเชื่อถือและเชื่อฟงจากเพื่อน
รวมงานในการจัดกิจกรรมและในการสรางความสัมพันธในกลุมหรือในองคการ  เต็มใจรับฟงและ
พูดคุยกับเสียงเรียกรองที่สรางสรรคและใหเปนที่รับทราบกันทั้งองคการ  มีจิตใจเปดกวางและมี
วิสัยทัศน  แสวงหาโอกาส  นวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง มีความเต็มใจทํางานใน
สภาพแวดลอมที่ยืดหยุนและสภาพแวดลอมที่ขาดลําดับสายงานบริหาร โดยปลอยใหผูอ่ืนเลน
บทบาทผูนําได   

2.2.2  ภาวะผูนํา 
 ภาวะผูนํา  (Leadership)  คือ สภาวะที่เกิดขึ้นในกลุมคน สภาวะเชนนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคน
สองคนหรือมากกวาสองคนมีปฏิสัมพันธตอกัน  ภาวะผูนําที่มีอิทธิพลตอมนุษยเกิดขึ้นเมื่อคนที่มี
จุดประสงคแนชัดทําการเคลื่อนไหวเพื่อการแขงขันกับผูอ่ืน หรือเกิดจากความขัดแยงกับผูอ่ืน เปน
การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถาบัน เกี่ยวกับการเมือง  เคลื่อนไหวโดยมีจุดประสงคทางจิตวิทยา และอาจ
เปนดวยเหตุอ่ืน ๆทั้งนี้เพื่อปลุกเราและสรางความพึงพอใจตามความตองการของผูตาม (Owens, 
2004)  ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่ผูบริหารจะใหมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอ่ืน  มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุงหมายขององคการ (วิโรจน สารรัตนะ, 2548) 

แมจะมีมาตรฐานใด ๆ ในการวัดลักษณะของภาวะผูนํา ก็ยังมีสาระที่กวางเกินกวาที่จะใหคํา
นิยามไดชัดเจน  ในทุกปมักจะมีกลุมนักการศึกษาใหแนวคิดในมิติที่ตางออกไป  อยางไรก็ตาม 
แนวความคิดตาง ๆนั้นยังคงพอรวมเปนกฎเกณฑในแนวทางเดียวกันได  โดยที่สวนใหญแลว  เปนที่
รับรูวา  ภาวะผูนําเปนกระบวนการของอิทธิพลระหวางผูนํากับผูตาม  บางคนก็เพิ่มเติมวา อิทธิพลมี
ความสําคัญตอเพื่อนรวมงานใหยินยอมปฏิบัติในสิ่งที่ไมเต็มใจ  หลายคนคิดวา ภาวะผูนําเปนการ
ปฏิบัติและเปนความสําเร็จที่เปนเหตุจูงใจในหมูเพื่อนรวมงานซึ่งอาจขยายผลไดเกินความคาดหมาย  
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มีความเห็นสอดคลองกวาง ๆ วา ภาวะผูนําเกี่ยวของกับการจัดทิศทางขององคการในระยะยาวและ
อยางกวาง ๆ  พอจะกลาวโดยรวมไดวา  ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่สรางงานและมุงงานเชิงสังคม  
มุงสิ่งตาง ๆ ที่มีคุณคา  เนนความคิดและพฤติกรรมที่ เปนเรื่องจําเปนของภาวะผูนํานั้นเปน
กระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคม ซ่ึงกระบวนการเหลานี้ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรม (Dimmock 
and Walker, 2005) เกี่ยวกับภาวะผูนํามีประเด็นที่นาสนใจดังตอไปนี้ 

ลักษณะของผูมีภาวะผูนํา  
ผูนํามีคุณสมบัติในตัวหลายลักษณะ Stogdill (1948) ไดสรุปลักษณะของผูมีภาวะผูนํา จาก

งานวิจัยระหวางป 1904 ถึง ป 1947 และจัดแบงไดเปน 5 ลักษณะ ดังนี้ 
1)  ความสามารถ(Capacity)ไดแก มีสติปญญาดี มีความตื่นตัว มีความสามารถในการใช

ภาษาพูด  มีความสามรถในการเริ่มตน มีความสามารถในการตัดสินใจ 
2)  ความสําเร็จ(Achievement) ไดแก เปนผูมีการศึกษาดี มีความรู มีความสําเร็จทางดานการกีฬา  
3)  ความรับผิดชอบ(Responsibility) ผูนําเปนผูที่คนอื่นสามารถพึ่งพาอาศัยได มคีวามคิด 

ริเร่ิม มีความคงเสนคงวา มีความมุงมั่นสูง  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความตองการมุงสูความเปนเลิศ  
4)  การมีสวนรวม(Participation) ผูนําเปนผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม มีสวนรวมทาง

สังคม  ใหความรวมมือ  มีความสามารถในการปรับตัว  มีอารมณขัน  
5)  สถานภาพ(Status)  เปนผูอยูในฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจดี  เปนที่นิยมชมชอบของ

คนทั่วไป  
Yulk (1998) ไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของผูมีภาวะผูนําในยุคใหมโดยจัดแบงเปน 3 

ลักษณะ ไดแก บุคลิกภาพ(Personality)  แรงจูงใจ(Motivation) และทักษะ(Skills) 
ลักษณะทางบุคลิกภาพของผูนํา  
ลักษณะทางบุคลิกภาพเปนลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกเฉพาะทางที่ไมคอยเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะทางบุคลิกภาพที่เปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลมีอยูจํานวนมาก      
ที่สําคัญมี  4  ประการ คือ 

1) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) ผูนําที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มักจะตั้งเปาหมาย
ใหตนเองและผูตามไวสูงที่จะปฏิบัติภาระหนาที่ที่ยุงยากใหลุลวงไปไดและยืนกรานที่จะเผชิญกับ
ปญหาและความพายแพ 
 2)  ความอดทนตอความกดดัน (Stress-tolerance)  ผูนําที่มีความอดทนตอความกดดันมักจะ
ทําการตัดสินใจดี  นิ่ง และมอบหมายทิศทางการตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชาในสถานการณที่ยุงยาก  
จากการศึกษาวิจัยพบวา  การกาวไปขางหนา  การใชเวลาที่ยาวนาน  ปญหาความแตกแยก  และความ
ตองการใหตัดสินใจ เหลานี้ลวนทําใหผูนําเกิดความรูสึกกดดัน เปนความกดดันที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล
ผูเปนผูนํา 
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3) ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ (Emotional Maturity) ผูนําที่มีวุฒิภาวะทางอารมณมักจะ
ตระหนักไดอยางแมนยําถึงจุดแข็งและจุดออนของตน  จึงมุงที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ผูนําเชนนี้จะ
ไมปฏิเสธขอบกพรองของตนหรือจะไมเพอฝนเกี่ยวกับความสําเร็จ  ดังนั้น  ผูนําที่มีวุฒิภาวะทาง
อารมณจึงสามารถคงสัมพันธภาพที่เปนความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชา  เพื่อน และที่ปรึกษาไวได 

4) ความซื่อสัตย(Integrity) หมายถึงพฤติกรรมของผูนําที่ตรงกับคานิยม 
ของพวกเขาและตรงกับพฤติกรรมที่แสดงออกวาเปนคนซื่อสัตย มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและมี
ความนาเชื่อถือ  ความซื่อสัตยเปนสวนสําคัญที่จะสรางความจงรักภักดีและไดรับความจงรักภักดี 
ไดรับความรวมมือ และการสนับสนุนจากคนอื่น 

ลักษณะแรงจูงใจของผูนํา  
แรงจูงใจเปนพลังอํานาจที่เกิดขึ้นจากภายในและที่เหนือกวาจากภายในของแตละบุคคลที่ทํา

ใหเกิดพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับงานและทําใหกําหนดรูปแบบ  ทิศทาง  ความเขมขน และระยะเวลา  
โดยหลักการพื้นฐานแลว  แรงจูงใจเปนองคประกอบสําคัญในการอธิบายทั้งการเลือกวิธีปฏิบัติและ
ระดับความสําเร็จ  กลาวโดยทั่วไปแลว  ผูนําที่มีแรงจูงใจสูงมักจะมีประสิทธิผลมากกวาบุคคลที่มี
ความคาดหวังต่ํา  ที่มีเปาหมายปานกลางและที่มีประสิทธิภาพจํากัด  แรงจูงใจที่สําคัญสําหรับผูนํามี 4 
ลักษณะ  ดังนี้ 
 1)  ภาระหนาที่และความตองการระหวางบุคคล (Task and Interpersonal  Needs)  สองสิ่งนี้
เปนพื้นฐานของความพรอมที่กระตุนผูนําที่มีประสิทธิผล  ผูนําที่มีประสิทธิผลมีบุคลิกลักษณะ
เปนไปตามแรงขับเพื่องานในหนาที่และความหวงใยตอผูคน 
     2)  ความตองการอํานาจ (Power Needs) เปนแรงขับของบุคคลที่จะหาตําแหนงที่มีอํานาจ
และเพื่อที่จะใชอิทธิพลเหนือคนอื่น 

3)  การมุงความสําเร็จ (Achievement Orientation) เปนความตองการที่จะทํางานใหบรรลุผล  
ตองการมุงสูความเปนเลิศ  เปนแรงขับที่จะใหเกิดผลสําเร็จ  เปนความเต็มใจที่จะรับผิดชอบ  และมี
ความเปนหวงจุดประสงคของภาระหนาที่ 

4)  ความคาดหวังที่สูง (High Expectations) เพื่อความสําเร็จของผูบริหารโรงเรียนหมายถึง
ความเชื่อของผูบริหารโรงเรียนที่เชื่อวาสามารถปฏิบัติงานและจะไดรับผลลัพธที่มีคุณคาอันเกิดจาก
ความพยายามในการปฏิบัติหนาที่นั้น 

ลักษณะทางทักษะของผูนํา 
สวนประกอบที่สําคัญที่มักจะถูกลืมเมื่อมีการคนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  นั่นคือทักษะและ

ประสบการณ (Skills and Experiences) ความมีศักยภาพหรือมีความรูที่เกี่ยวของสูงและมีทักษะที่
สามารถจะทํางานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผลนั้นเปนเรื่องที่ผูนําจะตองมี  ทักษะที่
เกี่ยวของกับความมีประสิทธิผลของผูนํา มี  4  ประเภท  ดังนี้ 
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1) ทักษะวิธีการ (Technical Skills) เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความรูเฉพาะ  ขั้นตอนและวิธีการ
ที่จะทําใหภาระงานเกิดผลสําเร็จ  ระดับทักษะวิธีการสูงเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูบริหารที่อยูใน
องคการระดับต่ําเชนผูบริหารโรงเรียนและคนอื่น ๆที่จะตองใหคําปรึกษาแกผูตามที่มีระดับทักษะสูง
อยางเชนครู 

2) ทักษะมนุษย (Interpersonal Skills) มุงเนนที่ความสามารถที่จะเขาใจความรูสึกและ
ทัศนคติของผูอ่ืน  และสามารถสรางความสัมพันธใหเกิดความรวมมือในการทํางาน  เพื่อใหเกิด
ประสิทธิผล  ทักษะนี้จะตองเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยไมรูสึกตัวและเกิดขึ้นอยางคงที่สม่ําเสมอใน
พฤติกรรมของผูนํา 

3) ทักษะความคิดรวบยอด(Conceptual Skills) เปนความสามารถในการมองเห็นภาพรวมที่
เกี่ยวของกับงานหรือส่ิงที่ตองการจะพัฒนา โดยการใชแนวความคิด(ideas)และความคิดรวบยอด
(Concepts) ในการวางแผน  ในการจัดการและในการแกปญหาที่ซับซอน ในองคการระดับสูงกวาที่มี
สายงานลักษณะเดียวกันนี้  มีขอบขายกิจกรรมและความซับซอนของความสัมพันธของงานที่มากกวา
และท่ีกวางกวา  ทักษะความคิดรวบยอดก็ยิ่งเปนเรื่องที่สําคัญเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหผูบริหาร
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล 

4) ทักษะการบริหาร (Administrative Skills) มีความหมายรวมถึงความรูเฉพาะของ กิจกรรม
การจัดการเชน  การวางแผน (Planning)  การเปนพี่เล้ียง (Mentoring) การมอบหมายงาน  (Delegating)    
การใหคําปรึกษา  (Supervising) และการดําเนินการประชุม (Handling Meetings)  ทักษะการบริหาร
จะรวมเอาทักษะวิธีการ ทักษะมนุษย  และทักษะความคิดรวบยอดเขาดวยกัน เพื่อชวยใหการจัดการมี
ผลทางปฏิบัติ 
 ทั้ง 4 ทักษะนี้จะตองไดรับการพัฒนาในบริบทที่ปฏิบัติจริง  ประสบการณทําใหเกิดโอกาส
ที่จะเรียนรูงานและไดใชทักษะ  ประสบการณเปนศูนยกลางในการกําหนดผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจางระดับมืออาชีพและลูกจางระดับบริหาร (Schmidt and Hunter, 1992) 

   มีทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําอยูจํานวนมาก และแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แตกตางกันไป 
ตามวัฒนธรรม  Marzano, Waters และ McNulty (2005) กลาววา ศาสตรวาดวยภาวะผูนําเปนเรื่อง
เกาแก  การอภิปรายเรื่องภาวะผูนํามีปรากฏในงานของ พลาโต ซีซาร และพลูตารค (Plato, Ceasar, 
Plutarch)  ทฤษฎีภาวะผูนําสามารถจัดประเภทไดหลายวิธี  Marzano และคณะไดแสดงตัวอยางไว
ชัดเจน ในจํานวนนี้มีทฤษฎีที่เรียกวา “ทฤษฎีบุคคลผูยิ่งใหญ” (The Great Man Theory) ซ่ึงได
ยกตัวอยางวา  ถาไมมีโมเสส (Moses) ชาติยิวก็ยังคงอยูในอียิปต และถาไมมี เชอรชิล (Churchill)     
คนอังกฤษก็คงจําใจยอมแพแกเยอรมันในป ค.ศ. 1940   ทฤษฎีลักษณะผูนํา (Trait Theories)เปน
ทฤษฎีที่ผูนํามีลักษณะคุณภาพเหนือกวาซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูนําแตกตางจากผูตาม  และทฤษฎีตาม
สภาพแวดลอม (Environmental Theories) ที่กลาวถึงผูนําวาเกิดขึ้นตามเวลา สถานที่และ
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สภาพแวดลอม (Marzano et. al., 2005)   ทัศนะดั้งเดิมเกี่ยวกับภาวะผูนําโดยทั่วไปแลวขึ้นอยูกับการ
กระทําของรายบุคคล และขึ้นอยูกับทฤษฎีพฤติกรรมที่สงเสริมใหผูนําใชอํานาจในการควบคุมผูอ่ืน
(Gardner, 1995; Senge, 1999)  ทฤษฎีพฤติกรรมการเรียนรูและการนํา (Behavioral theories of 
learning and leading) มาจากการรวมแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกและขอบเขตปรากฏการณ
ของมนุษยที่สามารถวัดไดและพยากรณได (Walker and Lambert, 1995)  ภาวะผูนําทางการศึกษา
(Educational Leadership) ก็เปนไปตามรูปแบบของทฤษฎีภาวะผูนําทั่ว ๆไป  การสรางพฤติกรรม
ภาวะผูนําในโรงเรียนไดแก  การที่ผูบริหารโรงเรียนมีความรับผิดชอบตอคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ครู  โดยมุงเนนที่การสอนและผูบริหารปรับพฤติกรรมของครูตามที่จําเปน โดยอาศัยพฤติกรรมที่
ประเมินได  และอาศัยการใหรางวัลและการลงโทษเพื่อใหเกิดผลตามตองการ (Walker and Lambert, 
1995) ดวยวิธีการเชนนี้  ผูบริหารโรงเรียนจึงจะเปนที่ยอมรับวาเปนผูนําทางวิชาการ  การเปลี่ยน
จุดเนนจากรูปแบบตัวปอนเขาและผลผลิตของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Theory)มาเปน
รูปแบบตัวปอนเขาและผลผลิตของทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivist Theory)    
ไดรายละเอียดมาจากการศึกษาฐานรากในวงการศึกษาในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20  การเปลี่ยน
ทัศนะระดับโลกนี้ทําใหไดพื้นฐานกลยุทธการเรียนการสอนที่คาดหวังใหมหลายแบบ เชน ภาวะผูนํารวม
(Shared Leadership) โครงสรางองคการของโรงเรียน (School Organizational Structures)  บทบาท
ของครู (The Role of Teachers)  และบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในฐานะที่เปนผูนําทางวิชาการ 
(The Role of Principals as the Instructional Leaders) 
 จากทฤษฎี  หลักการ  แนวความคิดและความรูจากเอกสารและงานวิจัย  พอจะสรุปไดวา ผูนาํ
ในยุคปจจุบันควรมีพฤติกรรม  คือ เนนความสําคัญของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  มีวิสัยทัศน
สําหรับองคการ  ส่ือสารวิสัยทัศน  ใหความสําคัญของสิ่งที่ควรจะเปน  สรางวัฒนธรรมองคการ       
ใชโรงเรียนเปนฐานและใชการตดัสินใจแบบมีสวนรวม  มีทักษะภาวะผูนําหลายแบบ  อาศัยวิสัยทศัน
ของสถาบัน  ดังสรุปเปนตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่  1  ผลสรุปจากงานวิจัยและตัวอยางที่สะทอนความรูเกี่ยวกับภาวะผูนําในยุคปจจุบัน 

ขอท่ี ผลสรุปจากงานวิจัย ตัวอยาง 

1 ควรเนนความสําคัญของภาวะผูนําการ 
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)   
มากกวาภาวะผูนําแลกเปลี่ยน (Transactional   
Leadership) 

ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปลี่ยน 
ทัศนคติของชุมชนที่มีตอโรงเรียน 

2 
 

ผูนําดีเดน (outstanding)มีวิสัยทัศนสําหรับ 
องคการของตน             

ผูบริหารสถานศึกษามองภาพโรงเรียนวาเปนศูนยกลางการ 
เรียนรูของชุมชน 

3 
 
 

วิสัยทัศนตองไดรับการสื่อสารใน ทางที่จะทําให
เกิดความผูกพันระหวาง สมาชิกขององคการ           

ผูบริหารสถานศึกษาแสวงหาความผูกพันจากครูเพื่อให 
สละเวลาและพลังงานเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนที่มี 
ตอโรงเรียน 

4 
 

การสื่อสารวิสัยทัศน ตองการใหส่ือสารเกี่ยวกับ  
“ความหมาย” 

ผูบริหารสถานศึกษาใหรางวัลแกครูที่ทํากิจกรรม 
ตอบสนองวิสัยทัศนที่วา “ชุมชนสําคัญเทากับโรงเรียน” 

5 ภาวะผูนําใหความสําคัญกับคานิยมที่วา “ส่ิงที่ควร
จะเปน” (what  ought to be)              

ผูบริหารสถานศึกษาเนนใหชุมชนไดรับ 
ความยุติธรรมในการเขาถึงบริการของโรงเรียน 

6 ผูนํามีบทบาทสําคัญในการสรางวัฒนธรรมองคการ ผูบริหารสถานศึกษานําสมาชิกในชุมชนมารวมในงาน 
พิธีการตาง ๆ ในโรงเรียน 

7 
 

ผลการศึกษาโรงเรียนดีเดนพบวา มีการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน และใชการตัดสินใจแบบมีสวน
รวม             

การพิจารณานโยบายของโรงเรียนกระทําโดยผูแทน 
ของผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนนักเรียน  และผูแทน 
ชุมชนในวงกวาง 

8 มีกําลังภาวะผูนํา (Leadership    Force) หลายแบบ
ไดแก กําลังทางวิชาการ กําลังทางมนุษย  กําลัง
การศึกษา  กําลังทางสัญลักษณ  และ  กําลังทาง
วัฒนธรรม               

ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการวางแผนเพื่อดําเนิน 
โครงการตาง ๆในโรงเรียนโดยอาศัยคณะครู และใน 
แตละคณะตางมีผูนําเปนของตนเอง 

9 หากตองการใหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
สัมฤทธ์ิผล  ควรทําใหวิสัยทัศนเปนวิสัยทัศน 
แหงสถาบัน                   

ผูบริหารสถานศึกษานําวิสัยทัศนที่จะทําใหโรงเรียนเปน 
ศูนยกลางการเรียนรูของชุมชนมากําหนดในเปาหมาย   
นโยบายแผน  งบประมาณ  กิจกรรมของโรงเรียน    

10 คุณสมบัติความเปนชาย และความเปนหญิงตางก็มี
ความสําคัญตอภาวะผูนํา  ทั้งนี้ไมวาผูนําจะเปนเพศ
ใดก็ตาม                                            

ผูบริหารสถานศึกษาใชคุณสมบัติความเปนหญิงในการ 
รับรูและอาทรตอความตองการสวนบุคคล  และใช 
คุณสมบัติ ความเปนชายในการยุใหเกิดความแขงขัน 
ของทีมงาน  เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของ 
โรงเรียน                                          

แหลงท่ีมา: Beare, H., Caldwell, B. and Millikan, R. “Dimension of leadership” in Leadership And  
      Teams in Educational Management. Buckingham: Open University Press. 1997.  
       (อางใน ประสิทธิ์  เขียวศรี  และคณะ, 2548) 
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                2.2.3. ประเภทของภาวะผูนํา  ภาวะผูนํามีหลายประเภท จะขอกลาวในสวนที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาและการเรียนการสอน  ดังนี้ 

ภาวะผูนําแลกเปล่ียน  (Transactional Leadership)   
ภาวะผูนําแลกเปลี่ยนเปนภาวะที่ผูนําใชอํานาจเปนฐานในการใหรางวัลและลงโทษ  และใช

ความพยายามอยางสูงเพื่อใหไดมาซึ่งความรวมมือของผูตามบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน  การแลกเปลี่ยนเชนนี้ไมไดมาจากความมุงมั่น ความทุมเทตองานของบุคคล  เปนเพราะ
ทุกอยางขึ้นอยูกับความเขาใจตอหนาที่การงานเทานั้น และตองใหมั่นใจไดวา  งานเหลานั้นตอง
ประสบผลสําเร็จตามที่ไดรับการชี้นํา   ภาวะผูนําแบบนี้จึงเนนที่ภาระหนาที่ขององคการ  เปนการ
ระดมคนเขาทํางานและปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  ในมุมมองนี้  ผูบริหาร
โรงเรียนใหความสนใจอยางมากอยูที่  วัตถุประสงค  หลักสูตร  วิธีการสอน และการประเมินผล  
สวนครูถูกมองวาเปน “กรรมกร” ผูมีการตัดสินใจเชิงบริหารได ไมเฉพาะตัดสินใจวา อะไร             
แตตัดสินใจไดวา อยางไร  ซ่ึงอุปมาแลวเหมือนวาเปนเครื่องจักร (Ubben, Hughes & Norris, 2001) 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)     
ภาวะผูนําแบบนี้ ผูนําจะกระตุนใหผูอ่ืนมีความรวมมือและพึ่งพาอาศัยกันและ 

กันในเวลาที่ทํางานเพื่อไปสูเปาหมายที่มุงมั่นจะไปใหถึง  เปนรูปแบบภาวะผูนําที่อาศัยอิทธิพล และ
ประสบผลสําเร็จไดเมื่อผูนํามอบหมายงานและอํานาจใหคนอื่นเพื่อที่จะใหเกิดผลสําเร็จและบรรลุถึง
เปาหมาย  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงเปนวิธีเพิ่มคุณคา (value-added  approach) เพราะมี
จุดมุงหมายที่จะหาเหตุผลวาทําไม  มากกวาที่จะหาวาเปนอะไร และเปนอยางไร  ในมุมมองนี้  ครูจึง
เปนเหมือนเปน “ชางแกะ” เปนมืออาชีพ หรือเปน “ศิลปน” มากกวาที่จะมองวาเปน “กรรมกร”ตอ
ส่ิงแวดลอมขององคการที่มีความเปนมนุษยหรือที่เปรียบวาเปนมันสมองขององคการ (Ubben, 
Hughes & Norris, 2001) 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับภาวะผูนําแลกเปล่ียน  
Burns (1978) ไดเสนอทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในหนังสือที่ช่ือ Leadership ซ่ึงเขียน

จากงานวิจัยเชิงบรรยายเกี่ยวกับผูนําทางการเมือง  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่ผูนํา
และผูตามตางก็สงเสริมใหอีกฝายหนึ่งมีคุณธรรมและมีแรงจูงใจสูงขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับผูนํา
แลกเปลี่ยน (Transactional Leaders) ผูนําการแลกเปลี่ยนทางการเมืองจะเสนอบริการแลกเปลี่ยนหรือ
เสนอใหรางวัลกับการกระทําบางอยาง  Burns แสดงความเห็นวา  ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยนและภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่ตอเนื่องกัน  Bass (1985) ไดขยายทฤษฎีของ Burns โดยกลาววา 
ความตอเนื่องที่วานี้  แทจริงเห็นไดชัดเจนวาตางกัน  ตองแยกออกเปนภาวะผูนําสองประเภท  ผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader) คือบุคคลผูกระตุนผูตามใหทํางานมากขึ้น  ภาวะผูนาํการ



 

 

 

56 

เปลี่ยนแปลงสามารถที่จะบรรลุผลไดดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งในสามวิธีที่สัมพันธกัน (Bass, 1985) 
ดังนี้ 
   1) โดยการยกระดับความตระหนัก   ยกระดับความสํานึกตอความสําคัญและคุณคาของ
ผลลัพธเปาหมาย  และตระหนักถึงความสําคัญของวิธีการที่จะทําใหบรรลุเปาหมายเหลานั้น 
   2) โดยการทําใหผูตามเพิ่มความสนใจมากขึ้นตอหมูคณะ (Team)  ตอองคการหรือตอระบบ
การอยูรวมกันที่ใหญขึ้น 
   3) โดยการเปลี่ยนระดับความตองการตามลําดับของ Maslow หรือขยายความจําเปนและ
ความตองการของผูตาม 
 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูเหนือระดับความจําเปนพื้นฐานขององคการและสมาชิกของ
องคการ  ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหเกิดมีความตองการมากขึ้น และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและความมี
ศักยภาพ  ผูนําจะเพิ่มภาระงานประจําวันใหเปนไปตามวิสัยทัศนรวมและเปนวิสัยทัศนระยะยาวของ
องคการ  Burns (1978) สนับสนุนอยางแข็งขันวา “ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะสํารวจแรงขับที่มีศักยภาพ
ในตัวผูตาม  หาวิธีที่จะทําใหพอใจกับความจําเปนที่มากขึ้น  และทําใหผูตามรูสึกผูกพันทั้งกายใจ”
จุดประสงคของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงคือ การเปลี่ยนแปลงความสนใจของรายบุคคลไปสูสาเหตุ
ที่กวางใหญกวา  ดังนั้นจึงตองเปลี่ยนความสนใจสวนตัว  ใหหันไปใสใจกับสิ่งที่ผูคนทั้งหลายมีความ
สนใจและหวงใย (Keeley, 1998) ลักษณะเบื้องตนของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงคือส่ิงที่เห็นชัดเจน
วาเปนเปาหมายรวมกันหรือเปนวิสัยทัศนรวม  ผูนําและผูตามตางก็มีจุดประสงคซ่ึงอาจแยกกัน  แตก็
มีลักษณะที่เกี่ยวของกัน  ตอมากลายเปนจุดประสงครวมกัน  เชนเดียวกันกับกรณีที่เกิดขึ้นในภาวะ
ผูนําแลกเปลี่ยน (Burns, 1978)  ในคํานิยามของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงประกอบดวยมิติ 4 มิติ  
ไดแก 1) อิทธิพลอุดมคติหรือบารมี (Idealized Influence or Charisma)  2) การสรางแรงบันดาลใจ
(Inspirational Motivation)  3) การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) และ 4) การคํานึงถึงความ
เปนปจเจกบุคคล (Individual Consideration) หรือที่เรียกวา  the 4I’s  (Bass and Avolio, 1994)  เมื่อ
พิจารณาทั้ง 4  มิติแลว  มีผูแสดงทัศนะดังนี้  Bass and Avolio (1994) กลาวถึง  อิทธิพลอุดมคติหรือ
บารมี วาเปนวิธีที่ผูนําประพฤติปฏิบัติตน  ยังผลทําใหผูนํากลายเปนแบบอยางใหแกสมาชิกใน
องคการนั้น ๆ  ผูบริหารโรงเรียนที่กําลังนําพาการปฎิรูปโรงเรียนจําเปนตองปฏิบัติตนใหมีผลตอ
ส่ิงแวดลอมทุกสวนของโรงเรียน  Conger and Kanuago (1998) ไดระบุวามีสามขั้นตอนในการสราง
อิทธิพลอุดมคติ  1) ประการแรก ผูนําตองระบุความขาดแคลนในสถานภาพที่เปนอยู  2) ประการที่สอง  
ผูนําตองรวบรวมและแสดงวิสัยทัศนของเปาหมายที่ใหความสําคัญสอดคลองกับความขาดแคลนนั้น 
ๆ และ 3) ประการสุดทาย  ผูนําใชเครื่องมือนวัตกรรมเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน  ในการแสดงออกถึงการ
สรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation)  ผูนําคอยกระตุนและใหแรงบันดาลใจแกคนรอบขาง
โดยการใหความสําคัญและความทาทายแกงานของผูตาม (Bass & Avolio, 1994)  ผูนํากลายเปนผูให
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กําลังใจแกหมูคณะ (Team Cheerleaders) เพื่อขวัญและกําลังใจของหมูคณะ  ผูนําแสดงออกถึงความ
ช่ืนชมที่เปนบวก  แสดงออกวามีความกระตือรือรน และแสดงออกวามองโลกในแงดีตอผูตาม
ทั้งหมด  ผูนําทํางานแบบบูรณาการเพื่อสรางวิสัยทัศนรวมระยะยาว  ผูนําตองสื่อสารใหชัดเจน
เกี่ยวกับความคาดหวังที่ผูตามตองการใหบรรลุผล  และยังตองแสดงใหเห็นวามีความมุงมั่นสูงตอ
เปาหมาย (Bass & Avolio, 1994)  ผูนําการเปลี่ยนแปลงที่แสดงออกวามีการกระตุนทางปญญาชวย
สงเสริมใหสมาชิกคิดนอกกรอบ (Think out of the Box) โดยไมตองกลัวการวิพากษวิจารณ  ผูนํา
ไตรตรองพฤติกรรมไรทิศทางเมื่อตองแกปญหาและตัดสินใจ  ผูนําการเปลี่ยนแปลงกระตุนผูตามให
ทํางานอยางสรางสรรคและมีนวัตกรรมโดยการถามสมมติฐาน  โดยการจัดกรอบปญหา  และโดยการ
เขาถึงสถานการณเกาดวยวิธีการใหม (Bass & Avolio, 1994)  ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะรับความขัดแยง
และใชความขัดแยงนั้นเปนเครื่องมือที่เปนประโยชน เปนนวัตกรรมตอการแกปญหาและตัดสินใจ  
ผูนําเปนตัวแบบของพฤติกรรมนี้และแสดงออกใหสมาชิกคนอื่น ๆขององคการไดเห็นถึงการใชความ
ขัดแยงเปนเครื่องมือเพื่อขยายความเปนไปไดและเพื่อใหไดโอกาสเติบโต  ผูนําถือวาสมาชิกของ
องคการมีคุณคาสูง  ผูนําเคารพในความเปนมืออาชีพของสมาชิก  และใหความสําคัญตอแนวความคิด
และความคิดเห็นซึ่งอาจจะขัดแยงกับตน  ผูนําการเปลี่ยนแปลงใสใจเปนพิเศษตอความเอื้ออาทรเปน
รายบุคคล  โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกเหลานั้นไดเปนพี่เล้ียงและเปนผูคอยสอนงานใหแกสมาชิกใน
องคการ  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในมิตินี้เปนการหลอมรวมเอาการปฏิบัติหลากหลายเขาดวยกัน  
การปฏิบัติตาง ๆซ่ึงไมไดจํากัดวาจะตองเปนเชนนั้นเสมอไป  ก็คือ  ผูนําทําการสงเสริมใหสมาชิกเปน
รายบุคคลไดมีโอกาสการเรียนรู  ผูนํารับรูถึงความแตกตางของรายบุคคลในแงของความจําเปนและ
ความตองการ  ผูนําแยกสวนพฤติกรรมของตนเพื่อแสดงใหเห็นการยอมรับสมาชิกแตละรายบุคคล  
และผูนํามอบหมายภาระหนาที่เพื่อพัฒนาผูตาม (Bass & Avolio, 1994)  ผูนํานําเอาการปฏิบัติเหลานี้
มาใชเมื่อมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกในองคการ  ตัวอยาง เชน  การใหสมาชิกมีความเปนอิสระมากขึ้น  
การใหการสงเสริมและสนับสนุน  และการหยิบยื่นมาตรฐานและโครงสรางการทํางานที่มั่นคงมาก
ขึ้นสําหรับผูที่ตองการ 
 ในทางตรงกันขาม  Bass (1985) ไดนิยามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมไปถึง
ความสัมพันธระหวางผูที่เปนที่ปรึกษากับลูกนอง  คํานิยามของ Bass กลาวถึงความสัมพันธระหวาง
ผูนํากับผูตาม  ดังนี้ 
 1) รับรูวาอะไรคือส่ิงที่เราตองการจะไดจากงาน  และพยายามทําใหเห็นวา  เราไดส่ิงที่เรา
ตองการก็ตอเมื่อผลการปฏิบัติงานเปนที่รับรองได  
 2) ใหรางวัลแกกันและกัน  และสัญญาวาจะใหรางวัล  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความพยายาม 
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 ตอบสนองตอความตองการของกันและกันทันทีเม่ือทํางานเสร็จ  
 Bass (1996) ใหแนวคิดวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีส่ีมิติ ไดแก 1) การใหรางวัลตาม
โอกาส (Contingent Reward)  2)  การบริหารจัดการที่เขมแข็งเกินไป (Active Management by 
Exception)  3)  การบริหารจัดการที่ออนเกินไป (Passive Management by Exception)  และ 4) ภาวะ
ผูนําแบบตามใจผูปฏิบัติ (Laissez-faire Leadership)  พฤติกรรมการใหรางวัลตามโอกาสจะรวมถึง
การที่ผูนําระบุเปนการเฉพาะวาตองทําอะไรไดสําเร็จ  ผูตามจึงจะไดรับรางวัล  การบริหารจัดการที่
เขมแข็งเกินไปประกอบ ดวย  การกํากับติดตามผูตามอยางใกลชิด และการแกไขการปฏิบัติเพื่อให
งานบางอยางสําเร็จอยางมีประสิทธิผล  การบริหารจัดการที่ออนเกินไปจะวนเวียนอยูกับการลงโทษ
ทันทีเพื่อแกไขความเบี่ยงเบน จากมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ยอมรับได  มิติสุดทายคือภาวะผูนํา
ตามใจผูปฏิบัติ  เปนพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นพฤติกรรมทางออมและความละเลยตอการกระทําหรือ
ภาระงานของผูตาม  ผูนําแลกเปลี่ยน(Transactional Leaders)ไมเนนการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป 
ผูนําที่ใชภาวะผูนําแลกเปลี่ยนอยางมากจะใชสถานภาพเปนหลัก  แทนที่จะมุงเนนการใชวิสัยทัศน
รวมระยะยาว ภาวะผูนําแลกเปลี่ยนไดกลาย เปนลักษณะเฉพาะของภาวะผูนําโรงเรียนตลอดมา   
ภาวะผูนําอยางนี้อยูบนพื้นฐานของความเห็นชอบ รวมกันที่จะใหการปฏิบัติงานสนองตอบตอ
จุดประสงคทันทีของทั้งผูนําและผูตาม (Keeley, 1998) 
 ทฤษฎีภาวะผูนําตามที่กลาวมานี้ไดแสดงใหเห็นขอบขายความเปลี่ยนแปลงทาง
ประวัติศาสตรของภาวะผูนําทางวิชาการ(Instructional Leadership) ภาวะผูนําในองคการทางสังคม
เกิดขึ้นจากบรรยากาศทางสังคมและทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอองคการ  ดังนั้น  การสรางภาวะผูนํา
ทางวิชาการเปนการผสมผสานทฤษฎีลักษณะ  พฤติกรรม  การจัดการรวม  บารมี และการ
เปลี่ยนแปลงเขาดวยกัน ผูนําทางวิชาการที่เขมแข็งมีลักษณะและพฤติกรรมเฉพาะ  เชน มีบารมี  
ลักษณะเหลานี้สามารถนําไปใชกับสิ่งแวดลอมและสถานการณที่แตกตาง  ส่ิงที่แสดงใหเห็นวามี
ภาวะผูนําทางวิชาการคือ  การนําครูและนักเรียนไปใหเต็มศักยภาพ  โดยการสรางบรรยากาศที่เนน
งานวิชาการ  โดยการกําหนดและสื่อสารเปาหมายรวม  การกํากับติดตามกระบวนการสอนและการ
เรียน  และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning) ของผูมีสวนไดสวนเสียและของ
องคการ 
 
2.3  แนวคิด  ทฤษฎี เก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการ 
 นักการศึกษาและนักวิจัยทางการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกาไดหันมาสนใจ
ศึกษาเพื่อแกปญหาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาการประถมศึกษาและการ
มัธยมศึกษา  1965  มีนักวิจัยและนักการศึกษาสนใจเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการอยางจริงจังตั้งแตป 
ค.ศ. 1980 เปนตนมา  สหรัฐอเมริกาพยายามแกปญหาการเรียนรูของนักเรียนมากขึ้นดวยการออก
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กฎหมาย No Child Left Behind Act of 2002  โดยเนนวาการเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคลตองได
มาตรฐาน ไมมีใครตกหลนจากเกณฑกําหนด  ที่ใหความสําคัญอยางมาก เปนเรื่องของการอาน  
นักเรียนทุกคนตองอานออก  และเนนวิชาคณิตศาสตรเพื่อเสริมการคิดวิเคราะหสังเคราะห   ภาวะ
ผูนําทางวิชาการไดรับความสนใจมากเปนพิเศษ  จนทําใหสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาออก
กฎหมาย Instructional Leadership Act of  2007 เปนการใหความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการ  
โดยกําหนดวา  หนวยงานที่ออกใบวิชาชีพผูบริหารโรงเรียนจะตองตรวจสอบวา  ผูบริหารโรงเรียน
เปนผูมีภาวะผูนําทางวิชาการ  หนวยงานฝกอบรมเตรียมบุคคลที่ประสงคจะดํารงตําแหนงผูบริหาร
โรงเรียนจะตองบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการในหลักสูตรการฝกอบรมไมนอยกวารอย
ละ 80  จะเห็นไดวา  ภาวะผูนําทางวิชาการเปนเรื่องสําคัญในการบริหารจัดการการศึกษา  จึงนําเสนอ
แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ  ดังนี้    

ภาวะผูนําทางวิชาการ (Instructional Leadership) เปนภาวะผูนําที่พัฒนามาจากภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลง (Transformational Leadership)  เปนภาวะที่ผูนําโดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียน อาศัย
ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู  ความรูเกี่ยวกับการสอนและความรูเกี่ยวกับหลักสูตรเปนพลัง
ขับเคลื่อนทางการศึกษา  ผูนําเชนนี้เรียกวาผูนําทางวิชาการ  ผูนําทางวิชาการตองมีความสามารถใน
การสื่อสารและแสดงใหนักเรียน  ครู และผูปกครองเห็นวา  อะไรสําคัญและมีคุณคาในโรงเรียน  
ผูบริหารโรงเรียนตองเปนสัญลักษณที่เปนแรงขับเคลื่อน  และผูนําทางวิชาการตองมีทักษะในการ
สอนจริง  ในวัฒนธรรมที่นิยามเฉพาะวาทั้งหมดของโรงเรียนคืออะไร   มิติทางการศึกษา                 
ทางสัญลักษณ และทางวัฒนธรรมเปนเรื่องสําคัญตอภาวะผูนําในโรงเรียน (McEwans, 1998) 

2.3.1 ความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการ  
ภาวะผูนําทางวิชาการ (Instructional Leadership) หมายถึง ความใสใจอยางมากของผูนํา     

ตอพฤติกรรมของครูที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรม ที่มีผลตอความกาวหนาของนักเรียน ซ่ึงกลาวได
เปนสองนัย นัยที่หนึ่งคือชนิดที่แคบ หมายถึงมุงเนนที่พฤติกรรมของครูซ่ึงจะชวยเพิ่มพูนการเรียนรู
ของนักเรียน และนัยที่สองคือชนิดที่กวาง  หมายถึงใสใจกับสภาพอื่น ๆขององคการเชน วัฒนธรรม
ของโรงเรียนซึ่งผูนําเชื่อวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของครู (Leithwood, Jantzi and Steinbach, 1999 
อางใน Southworth, 2002)  ผลของภาวะผูนําทางวิชาการแยกเปนสามประเภทคือ การจัดทําพันธกิจ
ของโรงเรียน การบริหารจัดการการเรียนการสอน  และการสงเสริมบรรยากาศของโรงเรียน 
(Hallinger and Heck, 1997  อางใน  Southworth,  2002)  
   ภาวะผูนําทางวิชาการมีความหมายรวมอยูในแวดวงของการกระทําของผูบริหารโรงเรียน
หรือที่มอบหมายใหผูอ่ืนกระทําเพื่อสงเสริมความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียน อันประกอบดวย
ภารกิจตาง ๆคือ การนิยามวัตถุประสงคของโรงเรียน การจัดทําเปาหมายโดยรวมของโรงเรียน การ
จัดหาทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใหเกิดการเรียนรู  การนิเทศและประเมินครู  การประสานงานโครงการ
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การพัฒนาบุคลากร  และการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนครูและในหมูครู (Debevoise, 1984., 
Wildy & Dimmock, 1993 อางใน Chell, 1999) 

  ประสิทธิ์  เขียวศรี  และคณะ (2548) กลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติ
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีจุดมุงหมายเพื่อนําใหครูและผูเกี่ยวของทุกฝายเขามามีสวน
รวมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามจุดมุงหมายและ
โครงสรางสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

  การเรียนรูของนักเรียน การสอนที่มีคุณภาพและการจัดองคการที่เอื้อตอการเรียนรูเปนเรื่อง
เกี่ยวของกัน (Dimmock & Walker, 2005) ผูบริหารโรงเรียนตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ เพื่อ
ดําเนินการใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน ผูบริหารโรงเรียนเปนตําแหนงที่จะตองสงเสริม
ใหเกิดความรวมมืออยางมากจากครู ซ่ึงจะชวยเพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียนดวย (Leithwood, 2006) 
ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําทางวิชาการหากตองการที่จะพัฒนาโรงเรียน (MacNeill et. al., 2003) 
         ความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการในปจจุบันนี้  มีความสมบูรณกวาและกวางกวาเมื่อ
ชวงเวลาของทศวรรษที่ 1980  เมื่อแรกเริ่มนั้น  หมายถึงบทบาทที่เกี่ยวของกับภาระหนาที่แบบเดิม 
เชน  กําหนดเปาหมายใหชัดเจน  จัดสรรทรัพยากรใหกับการสอน บริหารจัดการหลักสูตร  กํากับ
ติดตามแผนการสอน  และประเมินครู  ในปจจุบันนี้มีภาระหนาที่เพิ่มเติมซึ่งรวมไปถึงการเนนวิธีการ
หลักที่เกี่ยวกับการสอนและการเรียน  ใหความสําคัญตอการพัฒนาวิชาชีพครูมากขึ้น  และเนนการใช
ขอมูลในการตัดสินใจ (King, 2002  อางใน  Lashway, 2000)  ความสนใจเปลี่ยนจากการสอนไปเปน
การเรียนรู และในปจจุบันนี้คนสวนหนึ่งนิยมเรียกวา “ผูนําการเรียนรู” มากกวาที่จะเรียกวา “ผูนําทาง
วิชาการ”  (DuFour, 2002. อางใน  Lashway, 2002) 

  สรุปไดวา  ภาวะผูนําทางวิชาการ  หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพล
ตอการเพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียน โดยอาศัยกระบวนการเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทศัน เปาหมาย
และพันธกิจการเรียนรู  การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน การพัฒนานักเรียน  การพัฒนาครู 
และการสงเสริมบรรยากาศ  ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมการเรียนรู 
 2.3.2 ภาวะผูนําทางวิชาการกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 
 การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ในมาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐาน
ที่ 10  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ กําหนด  4 ตัวบงชี้ (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2548) คือ 1) ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
มุงมั่นและอุทิศตนในการทํางาน  2) ผูบริหารมีความคิดริเ ร่ิมและมีวิสัยทัศน  3) ผูบริหารมี
ความสามารถในการบริหารงานวิชาการและเปนผูนําทางวิชาการ และ 4) ผูบริหารมีการบริหารที่มี
ประสิทธิผลและผูเกี่ยวของพึงพอใจในการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวบงชี้ที่ 1 นั้น ไดกําหนด
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เกณฑในการพิจารณา 4 ประเด็น คือ 1)ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 2) ผูบริหารยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร (สุจริต ยุติธรรม การใชระบบคุณธรรม การรับฟงปญหา การระดมการมี
สวนรวมในการบริหาร และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ)  3) ผูบริหารมีความมุงมั่นในการ
บริหาร เพื่อผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ และ 4) ผูบริหารอุทิศเวลาใหกับการทํางาน  ซ่ึงเกณฑ
การพิจาณาดังกลาวทุกโรงเรียนตองไดรับการประเมิน ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 49 ที่กําหนดใหมี สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ  สมศ. ทําหนาที่พัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ทําหนาที่ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพหรืออาจจะเรียกวาโรงเรียนที่มีคุณภาพที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปนเปาหมายที่สําคัญของการจัดการศึกษา  แตปจจุบันประเด็นปญหาหนึ่งที่สังคมไทย
กําลังใหความสําคัญในอันดับตน ผูมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาในโรงเรียน คือ ผูบริหารโรงเรียน 
ตามที่ รัญจวน  อินทรกําแหง (2537 อางใน สงบ  ประเสริฐพันธ, 2543) ที่กลาวไววา “..ผูนํา
สถานศึกษาทุกระดับมีบทบาทความรับผิดชอบอยางสําคัญ  ตั้งแตครูใหญ  อาจารยใหญ  ผูอํานวยการ  
เพราะเปนผูมีอํานาจสูงสุดในสถานศึกษานั้น  ทั้งการสรางสรรคและการทําลาย..”  จากความสําคัญ
ของผูบริหารโรงเรียนที่มีบทบาทตอองคการดังกลาว  จึงกลาวไดวาคุณภาพของโรงเรียนจะบังเกิดขึ้น
ไดหรือไมอยางไรนั้น ผูบริหารจะเปนตัวแปรสําคัญที่จะสรางสรรคใหบังเกิดคุณภาพขึ้นไดภายใต
กลไกหรือระบบการบริหารจัดการขององคการนั้น ๆ  นอกจากนี้สงบ  ประเสริฐพันธ  (2543) ยังได
กลาวถึงบทบาทของผูบริหาร ที่มีตอการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนหรือสถานศึกษาไวอยางนาสนใจไววา  
“..ยุคโลกาภิวัตน..“ความรูคืออํานาจ”  ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนในยุคปจจุบันจะตองสรางภาพพจน
ใหมใหเปนผูนําทางวิชาการ  มีหนาที่ในการนําแนวคิดใหม ๆ ไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนดานตาง ๆ ตองทําตัวเปนผูจุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียน  
ผูบริหารโรงเรียนยุคใหมจะตองนําใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนักและใหความสําคัญทั้งงาน
วิชาการ งานวิจัย ศึกษาคนควาหาความรูการสรางและ การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเพื่อกาวสูความ
เปนเลิศนั้น ถือไดวาเปนบทบาทและเปนภารกิจของผูบริหารโดยตรงดังที่ สุพล  วังสินธิ์  (2537) 
กลาวไววา  ผูบริหารโรงเรียนคือผูนําความเปนเลิศมาสูโรงเรียน  โดยคอย ๆ  กําหนดระดับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งมาตรฐานของตนเองและมาตรฐานที่ใชกับ
ผูอ่ืน การพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศจะตองกําหนดนโยบายและสรางบรรยากาศการบริหารไป
พรอม ๆ กัน  

สุเทพ พงศศรีวัฒน (2549) กลาวถึงโรงเรียนคุณภาพและคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน
คุณภาพไววา ในชวงทศวรรษ 1980 ไดมีการวิจัยจํานวนมากเกี่ยวกับ “โรงเรียนที่ไดช่ือวามี
ประสิทธิผล” หรือ“โรงเรียนคุณภาพ” วาสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนซึ่งมาจาก
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ระดับสังคมเศรษฐกิจระดับลางใหสูงขึ้นไดอยางชัดเจน พบวา มีปจจัยเดนชัดที่สงผลตอความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียนเหลานี้ก็คือ การมีภาวะผูนําการเรียนการสอน (Instructional leadership)  ซ่ึง
ก็คือครูใหญหรือผูบริหารโรงเรียน มีการสังเคราะหคุณลักษณะและทักษะสําคัญที่ครูใหญหรือ
ผูบริหารโรงเรียนเหลานี้ใชในการปรับปรุงโรงเรียนพบวาเปนคุณลักษณะและทักษะประกอบดวย
หลายมิติ ส่ิงที่ผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนําทางการเรียนการสอนนํามาใชดําเนินการไดแก  
คุณลักษณะที่สรุปไดดังตอไปนี้ (1)  การตั้งความคาดหวังกับนักเรียนและครูไวสูง  (2) การบริหาร
โดยยึดจุดเนนการเรียนการสอนเปนสําคัญ (3) การใหความสําคัญและสงเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพ
ของครูและบุคลากร  (4) การใชขอมูลเปนฐานในการประเมินความกาวหนาของนักเรียน 
นอกเหนือจากใชเกณฑ อ่ืน ๆ และ (5) การแสดงพฤติกรรมสําคัญของผูนําในการเอื้ออํานวยความ
สะดวก การรวมปรับปรุง และการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการของเด็ก 

อํารุง  จันทวานิช (2547) กลาวถึงโรงเรียนคุณภาพไววา เปนเปาหมายการพัฒนาโรงเรียนให
มีศักยภาพและความพรอมในการพัฒนาผูเรียนที่มีคุณภาพ เปนตนแบบและเปนแบบอยางของ
โรงเรียนอื่นที่เปนรูปธรรม และทาทายความสามารถของผูบริหาร องคประกอบการเปนโรงเรียน
คุณภาพ มี 14 องคประกอบดังตอไปนี้คือ (1) สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม 
บรรยากาศ ส่ิงแวดลอม ที่เอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  (2) ครู ผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษามืออาชีพ และจํานวนเพียงพอ (3) ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนไดมาตรฐาน  (4) 
หลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน (5) ส่ือ  อุปกรณ เทคโนโลยี ทันสมัย  (6) แหลงการเรียนรู
ในโรงเรียนหลากหลาย  (7) งบประมาณมุงเนนผลงาน  (8) การจัดกระบวนการเรียนรูเนนผูเรียนเปน
สําคัญ (9) การจัดบรรยากาศการเรียนรูเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน  (10) การบริหารจัดการดี ใชโรงเรียน
เปนฐาน เนนการมีสวนรวม   (11) การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ เปนสวนหนึ่งของ
ระบบบริหารโรงเรียน   (12) ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกดาน เปนคนดี คนเกง มี
ความสุข เรียนตอและประกอบอาชีพได     (13) โรงเรียนเปนที่ช่ืนชมของชุมชน  และ(14) โรงเรียน
เปนแบบอยางและใหความชวยเหลือแกชุมชน 

ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางการศึกษาที่สงเสริมใหเกิดความสําเร็จแกนักเรียนทุกคนโดย
การสนับสนุน  รักษา  และคงสภาพวัฒนธรรมโรงเรียนและโครงการการเรียนการสอนที่ยังผลตอการ
เรียนของนักเรียนและตอความกาวหนาทางอาชีพของครู (Hoy & Hoy, 2003) เปนเรื่องที่ตองอาศัย
ความมีประสิทธิผลของผูนําโรงเรียน(school leaders)ที่สามารถตอบสนองกลุมและความกดดัน
หลากหลายในยามที่ตองทํางานเพื่อพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีผูนําที่มีความ
ชาญฉลาดทางการเมือง มีขอบเขตของศีลธรรม เปนผูที่เขาใจความตองการทางสังคม ทางเศรษฐกิจ
และความตองการของมนุษย  เปนผูที่เขาใจวาระสําคัญของรัฐบาลและของชุมชน รวมถึงความ
คาดหวังทางอาชีพและความรับผิดชอบของงาน  โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมโลกที่กวางใหญ  
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ที่เชื่อมโยงถึงกันทางโครงสรางการบริหารจัดการและโครงสรางของอิทธิพลตาง ๆทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการซึ่งชวยปรับแตงการตัดสินใจทางการศึกษาเกือบทั้งหมด (Cunningham & 
Cordeiro, 2003) 
 ในชวงเวลาสองทศวรรษที่ผานมา (Hoachlander, Alt & Beltranena, 2001) มีการเรียกรอง
ใหผูนําทางการศึกษาใสใจกับการบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมากขึ้น  งานของโรงเรียนโดย
พื้นฐานแลวคือการสงเสริมการเรียนรู  ดังนั้น ผูนําทางการศึกษาจึงจําเปนตองมีความชํานาญในหนาที่
หลักดานนี้  ผูนําที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาโรงเรียน  จึงตองเปนผูที่ 1) เขาใจสวนประกอบตาง ๆที่
ชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน  2) สามารถรวมเอาสวนประกอบตาง ๆมาใชในการเรียนการสอน
ไดอยางดี  3) สามารถทํางานรวมกับครูและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆในการใชโครงการสอนที่
สามารถปรับใชไดกับนักเรียนและกับสภาพทองถ่ิน  ดังนั้น  ผูนําทางการศึกษาที่เขมแข็งสามารถระบุ
หลักสูตรและการสอนไดชัดเจน สามารถบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการสอนได  สามารถเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมากขึ้นโดยการนําและปรับแตงการปฏิบัติงานในแตละวันในโรงเรียน 
Hoachlander, Alt  และ Beltranena  ไดศึกษาแนวความคิดหลักเกี่ยวกับยุทธวิธีการพัฒนาโรงเรียน  
ซ่ึงอยางนอยที่สุดก็เปนหลักฐานที่นาเชื่อถือไดวาเปนยุทธวิธีที่มีประสิทธิผล  ไมมีวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งอยางเดียวที่จะมีผลตอการพัฒนาโรงเรียนไดอยางมากมาย  ดังนั้น  ส่ิงจําเปนที่สุดของภาวะผูนํา
โรงเรียนที่เขมแข็งคือความสามารถในการหลอมรวมการปฏิบัติทั้งหลายใหเปนชุดการพัฒนา
โรงเรียนที่สมดุลและบริหารจัดการไดดี  ยุทธวิธีที่ไดศึกษาจัดไวได  6  เร่ือง  ดังนี้ 
   1)  การยกระดับ (Raising the bar)  ไดแกการยกระดับความคาดหวัง  การเพิ่มความเขมแข็ง
ทางวิชาการ  และการกําจัดวิธีการที่ทําใหมีผลการปฏิบัติงานต่ํา 

  2)  การเพิ่มความผูกพันและแรงจูงใจใหกับนักเรียน (Increasing student engagement and  
motivation)ไดแกการรับสภาพการจัดการศึกษาที่แทจริงและการจัดบริการสนับสนุนเพิ่มเติม 

  3)  การจัดการพัฒนาวิชาชีพที่เขมขนและยั่งยืน(Providing focused, sustained professional 
development)ไดแก การระบุพันธกิจของโรงเรียนใหชัดเจน การพัฒนาครู  ครูเปนผูฝก  ครูเปนพี่เล้ียง 

  4) การปฏิบัติงานองคการและการบริหารจัดการ (Organizational and management  
practices) ไดแก การบริหารโรงเรียนอยางมีประสิทธิผล และการจัดตารางเวลาการปฏิบัติงาน 

5)  การสรางสายสัมพันธ (Building linkages) ไดแก  การสรางความสัมพันธกับผูปกครอง  
กับผูบังคับบัญชา และกับชุมชน 

6)  การกํากับติดตามและเรงพัฒนา (Monitoring and accelerating improvement) ไดแก การใช
นโยบายเพื่อการประเมินและการตรวจสอบ   

     มีหลักฐานปรากฏใหเห็นวา  ผูนําทางวิชาการเปนลักษณะพื้นฐานของโรงเรียนที่มี 
ประสิทธิผล  Edmonds (1979), Purkey & Smith(1983),  Hallinger & Heck (1996) และ Barth (1990) 
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ไดแสดงความเห็นวา  “ครูใหญเปนกุญแจสําคัญของการเปนโรงเรียนที่ดี  คุณภาพของหลักสูตร
การศึกษาขึ้นอยูกับครูใหญของโรงเรียนนั้น  ครูใหญคือเหตุผลสําคัญที่สุดวาทําไมครูจึงกาวหนาใน
อาชีพหรือสําลักกับงานของตน  ครูใหญเปนองคประกอบที่มีศักยภาพที่สุดในการกําหนดบรรยากาศ
ของโรงเรียน  ใครชวยบอกทีวาโรงเรียนไหนดี  ฉันจะบอกวาใครเปนครูใหญที่ดี”  งานวิจัยเกี่ยวกับ
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนตางเห็นดวยกับขอความที่กลาวมานี้  ดังเอกสารยืนยันตอไปนี้ 

  งานวิจัยของ Coleman et al (1966) และ Jencks et al. (1972) เกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาที่
ทัดเทียมซึ่งแสดงใหเห็นวา  องคประกอบทางเศรษฐกิจสังคม(socio-economic factors) และภูมิหลัง
ของครอบครัวเปนสวนสําคัญในการกําหนดความสําเร็จของนักเรียนในโรงเรียน  และลักษณะตาง ๆ
ของโรงเรียนมีผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนอยหรือไมมีเลย  ภาพรวมของการศึกษาไมไดอธิบายวา  
เหตุใดหลายโรงเรียนที่อยูในชุมชนที่มีสภาพเศรษฐกิจสังคมต่ํา  จึงมีผลสําเร็จในระดับสูง  นัก
การศึกษาและนักวิจัยทางการศึกษาหลายคนเชื่อวา  โรงเรียนและลักษณะตาง ๆในโรงเรียนมีผลทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับสูง  สมมติฐานนี้ทําใหเกิดงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
ซ่ึงมุงหวังที่จะกําหนดวา  มีองคประกอบใดบางภายใตการควบคุมของโรงเรียนที่จะชวยใหมี
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูง  โดยไมคํานึงถึงสภาพการณทางเศรษฐกิจสังคมและภูมิหลังของครอบครัว  
  Weber (1971) ไดศึกษาโรงเรียนที่มีประสิทธิผลส่ีแหงที่อยูในเมือง  ไดผลตรงขามกับขอ
คนพบของ Coleman et al. (1966) และ Jencks et al. (1972) Weber ไดนิยามโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
โดยอาศัยขีดความสามารถของโรงเรียนในการใหการศึกษาแกนักเรียนยากจนไดดีเทากับนกัเรยีนทีม่า
จากครอบครัวฐานะปานกลาง  โรงเรียนทั้งสี่แหงนี้มีคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติจากการ
ประเมินมาตรฐานอิงเกณฑปทัสฐาน(standardized norm-referenced assessments)  ขอคันพบนี้แสดง
ใหเห็นวามีเจ็ดองคประกอบที่สําคัญตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  ไดแก 1) มีภาวะผูนําที่
เขมแข็ง ซ่ึงเปนเรื่องที่ผูบริหารสถานศึกษามีอิทธิพลในการจัดบรรยากาศของโรงเรียน  2) มีความ
คาดหวังตอนักเรียนสูง  3) มีบรรยากาศที่เปนระเบียบและเงียบ  4) เนนทักษะการอานและมีความ
ตระหนักเรื่องเสียง  5) วัดผลเรื่องทักษะบอย ๆเพื่อช้ีแนวทางการสอน  6) ใหมีบุคลากรเพิ่มเติมใน
เร่ืองการอาน  และ 7)ใหมีการสอนเปนรายบุคคล   

  Brookover & Lezotte (1979)  ไดทําการศึกษาและไดขอคนพบลักษณะเดียวกัน  โดยใช 
แบบการสังเกตการณ  การสัมภาษณ  และแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่จะชี้ความ
แตกตางระหวางโรงเรียนที่มีประสิทธิผลและโรงเรียนที่ไมมีประสิทธิผล  ผลจากการศึกษาแสดงให
เห็นวา  โรงเรียนที่มีประสิทธิผล  มีสารสนเทศดังนี้ 

   1) เนนใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายดานการอานและคณิตศาสตร 
   2) มีความเชื่อวา นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได โดยไมตองคํานึงถึงองคประกอบ

ภายนอกการควบคุมของโรงเรียน 
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   3) ตั้งความคาดหวังดานวิชาการไวสูงสําหรับนักเรียนทุกคน 
   4) มีระดับผลการสอนที่ดีมากในดานพื้นฐานการอานและดานทักษะคณิตศาสตร 
   5) ใหเวลาเพื่อเรียนรูการอานและคณิตศาสตรมากขึ้น 
   6) ยอมรับโครงการการประเมินโรงเรียนในดานสํานึกรับผิดชอบ  ตรวจสอบได 
   7) มีผูบริหารโรงเรียนที่แสดงพฤติกรรมออกมาวาเปนผูนําทางวิชาการ 
   นอกจากนี้  ผูบริหารโรงเรียนยังตองยืนหยัดมั่นคง ในการจัดบรรยากาศใหเปนระเบียบ 

และประเมินความกาวหนาของโรงเรียนไปสูเปาหมายทางวิชาการ  ผลเหลานี้แสดงใหเห็นวา  มีขอ
แตกตางคอนขางมากระหวางโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ  ทั้งที่มีองคประกอบดานเศรษฐกิจสังคม
และภูมิหลังของครอบครัวเหมือนกัน  Edmonds (1979) ไดขยายแนวความคิดเกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน  โดยไดทําการวิจัยและสรุปวา  ภูมิหลังทางครอบครัวของนักเรียนไมใช
สาเหตุของความมีประสิทธิผลทางวิชาการของโรงเรียน  และจากการวิจัยเพิ่มเติม  พบวา โรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลสรางบรรยากาศที่ทําใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได  ครูมีสํานึกรับผิดชอบตอ
นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนของตนใหเกิดผลสําเร็จโดยไมมียกเวน  ครูไมไดรับการยกเวนจากความ
รับผิดชอบตองานการสอนและการเรียนรูของนักเรียน  การยกเวนหรืออนุญาตอันสืบเนื่องจากเรื่อง
ครอบครัวหรือลักษณะอื่นถือวาไมมีน้ําหนัก  ครูทุกคนตองรับผิดชอบการสอนและนักเรียนทุกคน
ตองรับผิดชอบตอการเรียน  โรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติและกิจกรรมที่ไมเกิดผล
ดี  และโรงเรียนมีความมุงมั่นในการใชกลยุทธการสอนที่เกิดผลดี  ครูทําการประเมินผลการสอนของ
ตนอยางตอเนื่องและเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของนักเรียนที่เปลี่ยนไป  โรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลมีภาวะผูนําเขมแข็ง  “ลักษณะหนึ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดและจําเปนที่สุดของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล คือมีภาวะผูนําเชิงบริหารเขมแข็ง  หากไมมีลักษณะเชนนี้  คงไมสามารถรวมหรือรักษา
สวนประกอบตาง ๆของการจัดการเรียนการสอนที่ดีได โรงเรียนที่มีประสิทธิผลมีบรรยากาศที่
คาดหวังวานักเรียนทั้งหมดจะมีผลสําเร็จสูง  ครูจะสงเสริมและปลูกฝงความเชื่อมั่นในตัวนักเรียนให
สามารถประสบผลสําเร็จทางวิชาการได  โรงเรียนที่มีประสิทธิผลมีบรรยากาศที่เปนระเบียบ  จริงจัง  
เงียบสงบ และมุงสูสัมฤทธิ์ผลทางวิชาการ  การปฏิบัติการใด ๆ ในโรงเรียน  จะตองดําเนินการให
เกี่ยวของกับวิธีการ  หลักของการสอนและการเรียนรู  เวลาสําหรับการสอนจะตองสําคัญกวากิจกรรม
อ่ืน ๆ  ของโรงเรียน  การตัดสินใจโดยผูบริหารโรงเรียน  ครู  และนักเรียนนั้นจะตองเปนเรื่องเกีย่วกบั
วา  อะไรคือส่ิงที่ดีที่สุดใหนักเรียนไดเรียนรู  และที่สุดก็คือโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสรางระบบการ
ประเมินผล กํากับติดตามประเมินการเรียนรูของนักเรียนบอย ๆ การทําเชนนี้  ทําใหไดขอมูล
ความกาวหนาของนักเรียนและเปนการบอกลักษณะที่จะตองซอมเสริมหรือทําใหดียิ่งขึ้น ขอมูลที่ได
นํามาใชเพื่อตัดสินใจเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึงโรงเรียน  การยกระดับการเรียน  
ทั้งชั้นเรียนและนักเรียนเปนรายบุคคล  งานวิจัยของ Edmond ยังแสดงใหเห็นวา  โดยที่ไมตอง
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คํานึงถึงภูมิหลังของครอบครัว และองคประกอบทางเศรษฐกิจสังคม  โรงเรียนก็สามารถใหการศึกษา
แกนักเรียนทั้งหมดไดโดยมีผลสัมฤทธิ์สูงทางวิชาการ    

Purkey และ Smith (1983) ไดทําการศึกษาความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเพิ่มเติม เพื่อ
ศึกษาองคประกอบระดับโรงเรียนที่เกี่ยวของกับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน  การศึกษานี้
แตกตางจากการศึกษาอื่น ๆ เกี่ยวกับวรรณกรรมความมีประสิทธิผลของโรงเรียนในสามลักษณะคือ 
1) เปาหมายยังเปนที่นาสงสัย 2)  หลักฐานคอนขางกวาง และ 3)  เกี่ยวกับการประเมินผลรวมถึงการ
การนําโครงการไปใชและทฤษฎีองคการ สรุปไดวา  โรงเรียนที่มีประสิทธิผลทางวิชาการจะมี
ลักษณะโดดเดนโดยวัฒนธรรมของมันเอง ไดแก โครงสราง กระบวนการ  และบรรยากาศของ
คานิยมและปทัสฐานที่เนนการเรียนการสอนที่ประสบผลสําเร็จ  ลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
โครงสรางและกระบวนการ  ตัวแปรโครงสรางขององคการที่ระบุไวในความเปนโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลไดแก  ภาวะผูนําทางวิชาการ  การบริหารจัดการโดยอาศัยโรงเรียนเปนฐาน  ความมั่นคง
ของครู  การจัดหลักสูตรและองคการ  การพัฒนาครูทั้งโรงเรียน  การสนับสนุนและเกี่ยวของของ
ผูปกครองนักเรียน  การรับรูความสําเร็จทางวิชาการทั้งโรงเรียน  การใหเวลากับการเรียนรูมากที่สุด  
และการสนับสนุนของเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแปรกระบวนการสี่ตัวแปรที่บงบอกวัฒนธรรมและ
บรรยากาศของโรงเรียนไดแก  การวางแผนแบบบูรณาการและความสัมพันธของคนในโรงเรียน  
ความรูสึกของความเปนคนกลุมเดียวกัน  เปาหมายชัดเจนและมีความคาดหวังสูงรวมกัน  และความมี
ระเบียบวินัยวัฒนธรรมของโรงเรียนหรือใหเจาะจงมากขึ้นก็คือบรรยากาศของโรงเรียน  ดูเหมือนจะ
เปนองคประกอบชี้ชัดวาการเรียนรูนั้นสําเร็จหรือลมเหลว   

ในการศึกษาของ Purkey และ Smith (1983)  รวมถึงการศึกษาวิจัยอ่ืน ๆ  (Weber, 1971; 
Brookover and Lezotte,1979 และ Edmonds, 1979) แสดงใหเห็นหลักฐานที่มีนัยสําคัญวาภาวะผูนํา
ทางวิชาการมีผลตอวิธีการหลักของโรงเรียน อิทธิพลที่ผูนําทางวิชาการมีตอการเรียนการสอนนั้น
กวางมาก   

จากการวิจัยของนักการศึกษาตามที่กลาวมานี้พอสรุปไดวา  โรงเรียนที่มีประสิทธิผลคือ
โรงเรียนที่มีผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนําทางวิชาการ  สภาพเศรษฐกิจ  สังคมและภูมิหลังของ
ครอบครัวของนักเรียนไมมีผลมากนัก  จึงเชื่อไดวา  ส่ิงที่มีอิทธิพลมากคือการบริหารจัดการภายใต
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  กลาวคือ  ผูบริหารโรงเรียนใสใจและดําเนินการในเรื่อง
ตาง ๆ ที่มุงเนนการเรียนรูของนักเรียนเปนสําคัญ  เชน สรางบรรยากาศที่ทําใหนักเรียนทุกคน
สามารถเรียนรูได  ครูมีสํานึกรับผิดชอบตอนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน  ครูทุกคนตองรับผิดชอบการ
สอนและนักเรียนทุกคนตองรับผิดชอบตอการเรียน  โรงเรียนมีความมุงมั่นในการใชกลยุทธการสอน
ที่เกิดผลดี  ครูทําการประเมินผลการสอนของตนอยางตอเนื่องและเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการ
ของนักเรียนที่เปลี่ยนไป  มีบรรยากาศที่คาดหวังวานักเรียนทั้งหมดจะมีผลสําเร็จสูง  ครูจะสงเสริม
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และปลูกฝงความเชื่อมั่นในตัวนักเรียนใหสามารถประสบผลสําเร็จทางวิชาการได  โรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลมีบรรยากาศที่เปนระเบียบ  จริงจัง  เงียบสงบ และมุงสูสัมฤทธ์ิผลทางวิชาการ  การ
ปฏิบัติการใด ๆ ในโรงเรียน  จะตองดําเนินการใหเกี่ยวของกับวิธีการหลักของการสอนและการ
เรียนรู เวลาสําหรับการสอนจะตองสําคัญกวากิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน  สรางระบบการประเมินผล  
กํากับติดตามประเมินการเรียนรูของนักเรียนบอย ๆ  ใชขอมูลที่ไดมาเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียน
การสอน โดยคํานึงถึงโรงเรียนทั้งโรงเรียน  คํานึงถึงการยกระดับการเรียนทั้งชั้นเรียนและคํานึงถึง
การเรียนรูของนักเรียนเปนรายบุคคล  ตัวแปรโครงสรางขององคการที่สําคัญไดแก ภาวะผูนําทาง
วิชาการ  การบริหารจัดการโดยอาศัยโรงเรียนเปนฐาน  ความมั่นคงของครู  การจัดหลักสูตรและ
องคการ  การพัฒนาครูทั้งโรงเรียน  การสนับสนุนและเกี่ยวของของผูปกครองนักเรียน  การรับรู
ความสําเร็จทางวิชาการทั้งโรงเรียน  การใหเวลากับการเรียนรูมากที่สุด  และการสนับสนุนของเขต
พื้นที่การศึกษา  ตัวแปรกระบวนการสี่ตัวแปรที่บงบอกวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนไดแก  
การวางแผนแบบบูรณาการและความสัมพันธของคนในโรงเรียน  ความรูสึกของความเปนคนกลุม
เดียวกัน  มีเปาหมายชัดเจนและมีความคาดหวังสูงรวมกัน  และความมีระเบียบวินัย  จึงกลาวไดวา 
ภาวะผูนําทางวิชาการมีผลตอวิธีการหลักของโรงเรียน 
 2.3.3 ภาวะผูนําทางวิชาการกับการเรียนการสอน 
 การศึกษาเชิงลึกการรับรูของครูเกี่ยวกับลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอการ
สอนในหองเรียนของครู  สรุปไดวาพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลทางบวกตอการสอนใน
ช้ันเรียน (Larson-Knight, 2000; Blasé & Blasé, 1999a, 1999b, 1998; Sheppard, 1996) ขอคนพบของ 
Blasé & Blasé (1998, 1999a) ช้ีใหเห็นวา เมื่อผูนําทางวิชาการกํากับติดตามและสะทอนผล
กระบวนการเรียนการสอน  ทําใหมีการสะทอนผลจากครูมากขึ้นและมีพฤติกรรมทางวิชาการที่ไดรับ
แจงจากการสะทอน  มีการใชแนวความคิดใหมมากขึ้น  มีกลยุทธการสอนหลากหลายมากขึ้น  มีการ
ตอบสนองตอความหลากหลายของนักเรียน  มีการเตรียมบทเรียนและวางแผนอยางระมัดระวังมาก
ขึ้น  ครูกลาเสี่ยงมากขึ้นและใสใจกับกระบวนการการสอนมากขึ้น  และครูใชดุลยพินิจอยางมืออาชีพ
เพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในหองเรียน ครูยังแสดงใหเห็นผลกระทบทางบวกที่เปนแรงจูงใจ  ความ
พึงพอใจ  ความเชื่อมั่น และความรูสึกปลอดภัย  ในทางตรงขาม  ผูบริหารโรงเรียนที่ไมใสใจกํากับ
ติดตาม และไมใหมีการสะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวน การเรียนการสอน มีผลกระทบทางลบ
จากครูและการปฏิบัติการในหองเรียน (Blasé & Blasé, 1998) ครูที่มีผูนําที่ไมมีภาวะผูนําทางวิชาการ
จะรูสึกถึงการถูกทอดทิ้ง  ความโกรธ  และความไรประโยชน  รวมทั้งมีความไววางใจและเคารพตอ
ผูบริหารโรงเรียนในระดับต่ํา  การใหแรงบันดาลใจและความมีประสิทธิภาพของตนอยูในระดับต่ํา  
พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการเกี่ยวของกับการสงเสริมความ กาวหนาทางวิชาชีพและการพัฒนาครู
ซ่ึงทําใหมีผลทางบวกตอการปฏิบัติการสอนในหองเรียน (Larson-Knight, 2000; Blasé & Blasé, 
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1998, 1999a, 1999b;  Sheppard, 1996) ผูนําที่แจงคณะครูเกี่ยวกับแนวโนมและเรื่องราวตาง ๆ ที่เปน
ปจจุบัน  สงเสริมใหเขารวมประชุมปฏิบัติการ ประชุมสัมมนา และการประชุมตาง ๆ  สราง
วัฒนธรรมความรวมมือ และวัฒนธรรมการเรียนรู  สงเสริมการสอนงาน (coaching)  ใชการสืบคน
ความรูเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาครู  รวมกับครูตั้งเปาหมายความกาวหนาทางวิชาชีพ  และจัด
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมครูในการใชวิธีการหลากหลาย  ใชวัสดุอุปกรณหลากหลายใชกล
ยุทธการสอนหลากหลาย  ใชการปฏิบัติการสะทอนความเห็น และใชเทคโนโลยีหลากหลายใน
หองเรียน  ส่ิงนี้จะยังผลทําใหเพิ่มสัมฤทธิ์ของ นักเรียนได (Sheppard, 1996; Blasé & Blasé, 1998)  
Locke and Latham (1990) ยืนยันวา การตั้ง เปาหมาย เปนวิธีการที่มีประสิทธิผลในการเพิ่มแรงจูงใจ
และเพิ่มผลการปฏิบัติงาน  โดยอางวา  เปาหมายชวยเพิ่มความสนใจที่จะใหไดงาน  ชวยทําใหความ
พยายามขยายไปสูกิจกรรมที่มีเปาหมายลักษณะเดียวกัน  ยืนกรานอยางแข็งขันที่จะไปสูผลสําเร็จ  
และเพิ่มการพัฒนากลยุทธเพื่อไปสูเปาหมายใหได   ที่กลาวมานี้ก็เห็นไดจากหนวยงานสองหนวยที่
สัมพันธกันหลวม ๆ เชนโรงเรียนสาธารณะ (Public schools)  Bookbinder (1992) ไดอธิบายวาการ
ส่ือสารเปาหมายของโรงเรียนบอย ๆโดยที่ผูนําทางวิชาการสงเสริมความรับผิดชอบตรวจสอบได  
สงเสริมใหมีความรูสึกถึงความเปนเจาของและสงเสริมการพัฒนาทางวิชาการ  ผูบริหารโรงเรียนกับ
ครูรวมกันกําหนดและสื่อสารเปาหมายรวมจะชวยทําใหมีโครงสรางองคการที่จะนําโรงเรียนไปสู
เปาหมายสําคัญรวมกัน  เปาหมายสําคัญรวมทางวิชาการนี้  มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของครูใน
หองเรียน  ซ่ึงจะนําไปสูความเปนโรงเรียนที่มีประสิทธิผลมากขึ้น (Bookbinder, 1992; Blasé & 
Blasé, 1998, 1999a) Hallinger & Heck’s (1996) ไดศึกษาวิจัยเชิงประจักษเกี่ยวกับบทบาทของ
ผูบริหารโรงเรียนตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียน   ขอคนพบสนับสนุนวา  มีความจําเปนจะตอง
มีรูปแบบของภาวะผูนําทางวิชาการ (a model of instructional leadership) ที่ไดผลโดยอาศัยตัวแปร
กลาง เชน การมุงเนนทางวิชาการ เพื่อที่จะใหมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
             2.3.4 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางวิชาการ  
 ลักษณะหนึ่งของภาวะผูนําที่เปนเอกลักษณของผูบริหารโรงเรียนคือความเปนผูนําทาง
วิชาการ  ความสนใจเรื่องผูนําทางวิชาการมีมาหลายป  หลายครั้งเปนเพราะความสําคัญทาง การศึกษา
ไดรับการพิจารณาใหเปนเรื่องที่จะตองแขงขันกัน  อยางไรก็ตาม  ภาวะผูนําทางวิชาการก็กลายเปน
เร่ืองที่นิยมมากวาสองทศวรรษ  Leadwood and Duke (1999)ใหขอสังเกตวา ในการวิเคราะห
บทความเกี่ยวกับภาวะผูนําโรงเรียน (school leadership) ในวารสารที่เปนที่เชื่อถือ 4 ฉบับ ในชวงเวลา 
10 ป นับแตป1988  ภาวะผูนําทางวิชาการเปนเรื่องที่ไดรับการกลาวถึงบอยที่สุด “ทุกวันนี้ ภาวะผูนํา
ทางวิชาการยังเปนเรื่องที่โดดเดน แตก็เปนเรื่องที่ใชรูปแบบละเอียดออนมากขึ้น” (Lash way, 2002) 
เพื่อใหเขาใจดีขึ้นวา  ภาวะผูนําทางวิชาการพัฒนามาเปนรูปแบบอยางในปจจุบันไดอยางไร  เปนเรื่อง
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สําคัญที่จะตองเขาใจทัศนะภาวะผูนําทางวิชาการในระยะแรก  กอนที่จะไดกลาวถึงบทบาทที่
เปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปอยางไร  และจะไดกลาวถึงทัศนะภาวะผูนําทางวิชาการในปจจุบัน 
 2.3.5  บทบาทภาวะผูนําทางวิชาการระยะแรก   
 จากชวงทศวรรษที่ 1920 ถึงชวงทศวรรษที่ 1960 บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในอเมริกา
คือเปนผูบริหารจัดการ (administrative manager)  กอนกลางทศวรรษที่ 1970 การปรับหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรกลางมาใชกลายเปนบทบาทที่โดดเดนของผูบริหารโรงเรียน (Hollinger, 1992)  ใน
ระหวางทศวรรษที่ 1970  ผูบริหารโรงเรียนไมไดจัดสรรสัดสวนสําคัญใหกับเวลาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  แทนที่จะเปนเชนนั้น  งานสวนใหญเปนเรื่องของการจัดการ (Hal linger, 1985) 
 ในระยะแรก  ภาวะผูนําทางวิชาการ เกิดจากความพยายามที่จะใหโรงเรียนเปนโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล  ถือวาเปนการจัดประเภทการศึกษาในชวงทศวรรษที่ 1970 และเปนที่ยอมรับวา  
ผูบริหารโรงเรียนมีอิทธิพลอยางมากตอการสอน  ซ่ึงมีผลตอความสําเร็จของนักเรียนดวย  การ
ยอมรับเชนนี้ในเบื้องตนเกิดจากงานวิจัยของ Ronald Edmonds เกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล  
และงานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งที่เขาทํารวมกับ Frederickson  มีการวิเคราะหและเปรียบเทียบเพื่อกําหนด
ลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล (Edmonds, 1979)  ลักษณะตาง ๆ ที่ Edmonds ระบุเอาไว  ไดแก  
บรรยากาศของโรงเรียน  ความสอดคลองของทรัพยากรตาง ๆที่สนับสนุนการสอน  การกํากับดูแล
ความกาวหนาของนักเรียนอยูเสมอ  บรรยากาศความคาดหวังวานักเรียนจะประสบผล สําเร็จ  และ
ภาวะผูนําเชิงบริหารที่เขมแข็ง  ซ่ึงหากไมมีภาวะผูนําเชนนี้  คงไมสามารถที่จะรักษาหรือรวมเอาสวน
ตาง ๆที่ดีของโรงเรียนไวดวยกันได การศึกษาวิจัยนี้  ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของ
ผูบริหารโรงเรียนทางออมเกี่ยวกับการสอนและการเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงจากวิสัยทัศนเกาวา  
ผูบริหารโรงเรียนคือผูจัดการการใชโครงการ  หลักสูตรและการรักษาสถานภาพปจจุบัน  ถือวาเปน
การเปดประตูไปสูการคิดวา  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางวิชาการ  รับผิดชอบการนําพาโรงเรียน
และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหเดินไปขางหนา  Lezotte (1994) ไดสนับสนุนวา “งานวิจัยทั้งหมด
เกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล  ทั้งในระดับประถมศึกษา ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา 
ไดระบุวาภาวะผูนําทางวิชาการเปนเรื่องจําเปน”  ตลอดทศวรรษที่ 1980  ภาวะผูนําทางวิชาการเปน
จุดสนใจในดานการบริหารการศึกษา Hollinger and Murphy (1985) ไดทําวิจัยโดยอาศัยงานวจิยัตางๆ 
เปนฐาน มีจุดประสงคเพื่อหาคํานิยามของบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในฐานะที่เปนผูนําทาง
วิชาการ นักวิจัยหลายคนยอมรับวา  บทบาท ของผูนําทางวิชาการเปนการรวมความคิดทั่วไปสามมิติ  
มิติกวาง ๆ ไดแก  การกําหนดพันธกิจของโรงเรียน  การบริหารจัดการหลักสูตร  และการสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรูเชิงบวก  ทั้งสามมิตินี้แบงออกเปน 11 ประเภท ซ่ึงนํามาใชในการศึกษา
พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 10 คน มีขอคนพบ
จากงานวิจัยนี้  กลาวโดยรวม ๆวา  1) ผูบริหารโรงเรียนเขามาเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตร
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และการสอนมากขึ้น  2) ผูบริหารโรงเรียนใสใจกับการนิเทศและประเมินการสอนมากกวาเมื่อกอน
ตามที่วรรณกรรมไดเสนอแนะไว และ 3)ประการสุดทาย  โรงเรียนสวนใหญไมปกปองเวลาสอนโดย
อาศัยนโยบายและการปฏิบัติ   
 งานวิจัยโดย Bossert (1988) ระบุวา ผูบริหารโรงเรียนในฐานะที่เปนผูนําทางวิชาการมี
ลักษณะ 4 ประการ ไดแก  1) การเนนเปาหมายและการผลิต  2) อํานาจและการตัดสินใจที่มั่นคง  3) 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล และ 4) ความมีมนุษยสัมพันธที่เขมแข็ง  ในชวงปลายทศวรรษที่ 
1980 Bossert ไดเขียนวา  มีขอความที่ชัดเจนเกี่ยวกับผูบริหารโรงเรียน  โดยอางคํากลาวของ Lipham 
ที่วา “มันรวมอยูในวลีที่วา  ผูบริหารโรงเรียนมีประสิทธิผล  โรงเรียนก็มีประสิทธิผล (effective 
principal, effective school) ซ่ึงมักจะใชในความหมายที่วา  ผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูนําทาง
วิชาการ”  เปนเรื่องที่นาสนใจที่วา  ขอความบรรยายเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการจํานวนมากในชวง
ทศวรรษ 1980  ยังคงเนนการเตรียมภาวะผูนําสําหรับผูบริหารโรงเรียนในปจจุบัน  แมวาจะมีการ
เปล่ียนแปลงแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางการศึกษาแลวก็ตาม  เปนการเปลี่ยนความคิดที่วา  
ภาวะผูนําทางวิชาการเปนการปฏิบัติที่ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติตอผูอ่ืน ไปเปนแนวความคิดเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําและแนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรูที่เปนประชาธิปไตยมากขึ้น นั่นคือ เปนการรวมคิด  
รวมปฏิบัติกับผูอ่ืนทั้งโรงเรียน   
 ในงานวิจัยงานของ Reitzug (1997) ไดแสดงใหเห็นชัดเจนถึงลักษณะที่เปนบทบาท
ผูบริหารโรงเรียนในยุคกอนนี้วาเปนผูนําทางวิชาการ  ลักษณะที่วานี้คือการนิเทศ  Reitzug  แสดง
ความพอใจที่  หลักสูตรการเตรียมผูบริหารโรงเรียนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนทั้งหมด และ
ถึงกระนั้นก็ยังถูกมองอยางตอเนื่องวาเปน “งานทีละชิ้น” (piecemeal) “ไมตรงประเด็น” (irrelevant)  
“ไมมีอะไรเกิดขึ้น” (nonevent)  เขาไดทําการวิเคราะหหนังสือเกี่ยวกับการนิเทศ 10 เลม ซ่ึงจด
ลิขสิทธิ์ระหวางป 1985 ถึง 1995 เพื่อใหไดคําตอบตอขอกังขาวา ทําไมการนิเทศจึงถูกมองวา  เปน
งานทีละชิ้น ไมตรงประเด็น และไมมีอะไรเกิดขึ้น  เปนเรื่องสมเหตุสมผลที่ตองตรวจสอบจาก
หนังสือเหลานี้ที่ใชประกอบหลักสูตร การเตรียมผูบริหารโรงเรียนในเวลานั้น  เพื่อที่จะใหมุมมอง
กวาง ๆวาผูบริหารโรงเรียนไดรับการสอนใหทําการนิเทศและทําการประเมินอยางไรในฐานะที่
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางวิชาการ  งานวิเคราะหของเขาที่สรางขึ้นจากมุมมองแคบ ๆในเรื่อง
ภาวะผูนําทางวิชาการเนนเฉพาะที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอนของครูในชั้นเรียน  วิธีการคือ ใหถือ
วาขอมูลจากหนังสือเปนขอมูลคุณภาพ และใสรหัสขอมูลเปนสมมติฐานชัดแจงหรือเปนสมมติฐาน
แฝง (implicit or explicit assumptions) แลวใชเนื้อหาในหนังสือนั้นตอบคําถาม 4 คําถาม คําถามเปน
เร่ืองที่หนังสือกลาวถึงเกี่ยวกับภาพรวมของผูบริหารโรงเรียนหรือศึกษานิเทศก  ครู  การสอน  และ
การนิเทศ  Reitzug พบวา  ผูบริหารโรงเรียนถูกมองวาเปนผูเชี่ยวชาญและเกงกวา  ครูยังไมมีคุณภาพ
พอและไมคอยแสดงความคิดเห็น  การสอนเปนการใชเทคโนโลยีผสม  และการนิเทศเปนการ
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ขัดจังหวะ  หนังสือสามในสิบเลมเขียนไววา  การนิเทศเปนการเพิ่มพลังและเปนความรวมมือ  แม
ความที่กําหนดนี้สวนใหญจะมาจากภาพรวมที่กําหนดตามสายงานบังคับบัญชา  แนวความคิดเรื่อง
การนิเทศโดยผูบริหารโรงเรียนที่เปนกระบวนการความรวมมือนี้เปนลักษณะของภาวะผูนําทาง
วิชาการที่เปนไปตามความเขาใจในปจจุบัน  Reitzug ตั้งสมมติฐานสองขอที่สนับสนุนมุมมองที่วา  
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูเชี่ยวชาญและเกงกวาครู สมมติฐานแรกยอมรับวา  พื้นฐานความรูของ
ผูบริหารโรงเรียนเหนือกวาครู  และสมมติฐานที่สองยอมรับวาการบังคับบัญชาตามสายงานของ
ผูบริหารโรงเรียนตอครูนั้นไมเปนปญหา  ทั้งสองสมติฐานนี้ถือวาสําคัญที่จะตองบันทึกไวเพราะการ
ออกแบบสายงานบังคับบัญชาในปจจุบันนี้ ยังทําใหผูบริหารโรงเรียนอยูในตําแหนงตามสายงานที่มี
สิทธิ์ลงคะแนนเสียงที่เปนเสียงตัดสินเหนือครู  แมวาจะมีการบรรยากาศความรวมมือมากขึ้น            
ในบรรยากาศที่ภาวะครูผูนํา (teacher leadership) ไดรับการยอมรับและสงเสริมอยางกวางขวาง  การ
ยกระดับความเปนผูเชี่ยวชาญและเกงกวาหมายถึงการเห็นวาความรูและการปฏิบัติของคนอื่นมี
ความสําคัญนอย  ถาหากภาวะผูนําทางวิชาการจะตองใชรวมกันในโรงเรียน  ก็ไมควรมีสิทธิ์เสียงใด
บดบังสิทธิ์เสียงอื่นทั้งหมด  ตลอดเวลา และในทุกมิติที่เกี่ยวกับการเรียนรู  ไมมีคํานิยามเดี่ยวใด ๆ      
ที่จะอธิบายบทบาทผูนําทางวิชาการไดหมด  นอกจากเปนที่นิยมแลว  ความคิดเรื่องภาวะผูนําทาง
วิชาการยังไมมีคําจํากัดความที่ชัดเจนมากนัก (Marzano, Waters, and McNulty, 2005) Terry (1995) 
ช้ีใหเห็นวา  เปนเพราะวา  การที่ไมมีคํานิยามเชิงอํานาจบังคับบัญชาในความคิดภาวะผูนําทางวิชาการ  
จึงเปนการยากที่จะเปรียบเทียบผลการวิจัยได Mitchell และ Castle (2005) ไดกลาวถึงคําพูดของ 
Hallinger (1992) วา คําวา ภาวะผูนําทางวิชาการมีขอจํากัดทางความคิดและการปฏิบัติ  เบื้องแรกเปน
เพราะวา  ตางคนก็เขาใจความหมายของคําวา ภาวะผูนําทางวิชาการตางออกไป  มีวิธีพิจารณาอยาง
งายคือ  เพียงแตดูคําศัพทและประมวลความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ  ซ่ึงจะไดขอความที่
กลาวตรง ๆวา เปนภาวะผูนําที่มีหลักสําคัญในการสอน (leadership in the domain of instruction)  
  ภาวะผูนําทางวิชาการเปนแนวความคิดที่ซับซอน และการนําไปใชก็ขึ้นอยูกับหลาย
องคประกอบ  ตามที่ไดกลาวมาแลววา  แนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการยังขาดคํานิยามที่
ชัดเจน  ความยุงยากนี้ทําใหเกิดมีแนวความคิดสองทางในศตวรรษที่ 20 แนวคิดแรกเปนแบบแคบ  
กลาวคือ  ภาวะผูนําทางวิชาการคือการกระทําตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน หมายถึง
พฤติกรรมที่สังเกตไดเชน การนิเทศชั้นเรียน  ดวยเหตุนี้  จึงทําใหมองเห็นวา ภาวะผูนําทางวิชาการ
เปนสวนประกอบแยกของความรับผิดชอบและการปฏิบัติของผูบริหารโรงเรียน (O’Donnel and 
White, 2005) แนวคิดที่สองเปนมุมมองแบบกวาง  ในมุมมองนี้ถือวา เปนกิจกรรมภาวะผูนําทั้งหมด  
แมแตการบริหารงานประจําวัน ก็ถือวามีผลตอการเรียนรูของนักเรียน ดังนั้นจึงรวมเอาไวในภาวะ
ผูนําทางวิชาการดวย (Shepard, 1996)  Marsh (1992, อางใน Wanzare and Da Costa, 2001) ไดให
แนว ความคิดสองแนวคิดที่แตกตางเล็กนอยเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ  แนวคิดแรกเรียกวา
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แนวคิดมุงกระบวนการ (Process-oriented View) กลาวคือ  ผูบริหารโรงเรียนมองวาภาวะผูนําทาง
วิชาการเปนเพียงวิธีการดึงครูเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจหรือรวมในการพัฒนา  แนวคิดที่สอง  
เปนมุมมองที่ครอบคลุม คือผูบริหารโรงเรียนมองภาวะผูนําทางวิชาการแบบกวางและใชอิทธิพลให
เกิดผลตอการสอน ทั้งโดยตรงเชนการนิเทศ และโดยออมเชน บรรยากาศของโรงเรียน Hallinger 
(1992) สนับสนุนมุมมองแบบครอบคลุมของภาวะผูนําทางวิชาการ  โดยไดเขียนวา  ผูนําทางวิชาการ
ถูกมองวาเปน  แหลงขอมูลความรูเบื้องตนสําหรับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน  
ขอความนี้แสดงใหเห็นวา  ผูบริหารโรงเรียนตองมีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน  และ
สามารถเขาไปรวมดําเนินการกับครูในการปรับปรุงงานวิชาการ  ขอความนี้ยังสนับสนุนความคิดที่
กําลังมีมากขึ้นวา  นิยามบทบาทของผูนําทางวิชาการรวมความถึง ความคาดหวังที่มีตอครูและ
นักเรียน  การนิเทศการสอนอยางใกลชิด  การบริหารจัดการหลักสูตรและการกํากับติดตาม
ความกาวหนาของนักเรียน  ถึงแมวา Hallinger จะสนับสนุนมุมมองภาวะผูนําทางวิชาการแบบกวาง  
ขอความของเขาก็จัดใหผูบริหารโรงเรียนเปนตําแหนงบังคับบัญชาครูและไมสนับสนุนความคิดเรื่อง
การรวมมือกันทํางาน  Marsh (1997) ไดแสดงตัวอยางที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเขาใจเรื่องภาวะผูนําทาง
วิชาการในระยะแรก  แมงานวิจัยของเขาจะเขียนขึ้นในป 1997 เขาอางถึงภาวะผูนําทางวิชาการที่มี
การบรรยายเอาไวในทศวรรษที่ 1980 เขาเขียนวา “ผูนําทางวิชาการในอุดมคติในทศวรรษที่ 1980 คือ
ผูนําทางวิชาการที่เนนองคประกอบการปฏิรูป 4 ประการ  สององคประกอบแรกอางจาก Murphy 
(1990)  ดังนี้ 

1)  การกําหนดพันธกิจของโรงเรียน 
2)  การบริหารจัดการหลักสูตร การสงเสริมคุณภาพการสอน  การนิเทศการสอนและประเมิน

ครู  การจัดทรัพยากรใหสอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร  การจัดและปกปองเวลาการสอน และการ
กํากับความกาวหนาของนักเรียน 
 3)  การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยการกําหนดความคาดหวังสูงสําหรับการเรียนรู
ของนักเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน  การปรากฏกายใหเห็นในโรงเรียนเปนประจํา  การใหขวัญ
กําลังใจแกครูและนักเรียน  และการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพที่มักจะถูกแยกออกจากการปฏิบัติ   
 4)  การพัฒนาสิ่งแวดลอม  การทํางานที่ปลอดภัยและเปนระเบียบ  โดยใหนักเรียนเขามามี
สวนเกี่ยวของ  ความรวมมือและการอยูรวมกันของครู  เชื่อมโยงแหลงทรัพยากรภายนอกและ
ระหวางบานกับโรงเรียน 
 Krug  (1993) ไดกลาวถึง ภาวะผูนําทางวิชาการวามีองคประกอบหลัก 5 ประการ ที่ควบคมุ
กิจกรรมทั้งหมดที่ผูนําทางวิชาการจะตองใสใจ  หลักการ 5 ประการไดแก 1) การกําหนดพันธกิจของ
โรงเรียน  2) การบริหารหลักสูตรและการสอน  3) การนิเทศการสอน  4) การกํากับติดตามความ 
กาวหนาของนักเรียน  และ 5) การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน องคประกอบเหลานี้คลายกัน



 

 

 

73 

กับองคประกอบที่ระบุโดย Hallinger และ Murphy (1985) และ Marsh  (1997)  Krug ไมไดกลาวถึง
เปนการเฉพาะเกี่ยวกับการรวมมือทํางานระหวางผูบริหารโรงเรียนกับครูหรือการเชื่อมโยงทรัพยากร
ภายนอก   Marsh (1997) เปนผูระบุเร่ืองการรวมมือทํางานระหวาผูบริหารโรงเรียนกับครู  และการ
เชื่อมโยงทรัพยากรภายนอก  ลักษณะ 4 ประการที่ Bossert (1988) ไดระบุไวนั้น จะเนนเรื่องการ
จัดการมากกวา  ตัวอยางเชน ระบุเร่ืองอํานาจและการตัดสินใจ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล 
และไมไดระบุการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการหรือความสนใจตอหลักสูตร  อยางไรก็ตาม เขาระบุ
ถึงความมีมนุษยสัมพันธที่เขมแข็งวาเปนลักษณะที่สําคัญของผูนําทางวิชาการ  ที่กลาวมานี้คงพอ
ช้ีใหเห็นวา  เมื่อป 1988  ไดมีการยอมรับแลวระดับหนึ่งวา  การรวมมือทํางานเปนภาวะผูนําทาง
วิชาการที่สําคัญ   
 ขอความที่บรรยายเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการในระยะตนที่ไดจากงานวิจัยตามที่อางถึง
ขางตนเปนหลักฐานอยางหนึ่งวา  มีการรับทราบในเบื้องตนเกี่ยวกับความซับซอนของบทบาทภาวะ
ผูนําทางวิชาการ  องคประกอบทั้งหมดและลักษณะของภาวะผูนําทางวิชาการที่ระบุโดย Hallinger 
และ Murphy (1985)  Bossert  (1988) Krug  (1993) และ Marsh  (1997) ไดนํามาใชเปนมาตรฐานใน
หนวยงานการออกใบอนุญาตภาวะผูนําโรงเรียนระหวางรัฐ (Interstate School Leadership Licensure 
Consortium - ISLLC) และถูกนํามาออกแบบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและนํามาใชเปนมาตรฐาน
การออกใบอนุญาตของหลายรัฐทั่วสหรัฐอเมริกา   
 ในงานวิจัยของ Sheppard (1996) กําหนดความสอดคลองของภาวะผูนําทางวิชาการ ดวย
การพัฒนาลักษณะที่ถูกเลือกระดับโรงเรียน ศึกษาลักษณะของโรงเรียน 3 ลักษณะ คือ  ความมุงมั่น
ของครู   ความใสใจทางวิชาชีพของครู   และความคิดสรางสรรค เชิงนวัตกรรม  ไดพบวามี
ความสัมพันธทางบวกระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับแตละ
ลักษณะทั้งสามของครูตามที่กลาวมาแลว  พบวา  ประเภทของโรงเรียนไมมีผลตอความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการกับความมุงมั่นของครู  อยางไรก็ตาม  ประเภทของโรงเรียน
ก็มีผลสําคัญตอความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับความ
ใสใจทางวิชาชีพของครูและความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรมของครู  ในโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งมี
ความสัมพันธหลวมกวาโรงเรียนประถมศึกษานั้น  ผูบริหารโรงเรียนเขาสังเกตการณในหองเรียน
โดยตรงนั้นนอยครั้งกวา และครูก็คาดหวังที่จะใหเปนอยางนั้น  เมื่อมีการตรวจสอบขอคนพบละเอียดขึ้น  
พบวา  ถาครูใสใจกับแตละลักษณะมากขึ้น  การที่ผูบริหารโรงเรียนจะเขามาใสใจกับกระบวนการนั้น
ก็มีความสําคัญนอยลง  มีเหตุผลสําคัญสองประการ  คือ 1) ความเขาใจที่วา  เมื่อครูมีความใสใจกับ
งานในโรงเรียนในระดับสูง  ความจําเปนที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองเขามาเกี่ยวของกับการสอนอาจจะ
ลดลง  ดังนั้นจึงทําใหผูบริหารโรงเรียนมีเวลาที่จะไปดูแลเรื่องสําคัญอื่น ๆ  2) ตามที่กลาวมานี้  เปน
พื้นฐานใหเขาใจไดวา  ไมใชผูบริหารโรงเรียนเพียงลําพังเทานั้นที่ตองเปนผูควบคุมโดยตรง  แทนที่
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จะเปนเชนนั้น  กลับเปนการเปดใหผูบริหารโรงเรียนไดใสใจกับการสงเสริมงานแวดลอมอื่นที่ชวย
ทําใหครูเกิดความมุงมั่น  ใสใจกับวิชาชีพ  และมีความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม  และทําให
ตระหนักถึงการสรางการเรียนรูโดยอาศัยภาวะผูนําทางวิชาการรวมกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง
ผูบริหารโรงเรียนกับครู การเนนความสนใจตอภาวะผูนําทางวิชาการไดลดนอยลงในชวงหลายปที่
ผานมา  ทั้งนี้เปนเพราะนักวิจัยไดหันไปสนใจตอสวนประกอบอื่นในบทบาทของผูบริหารโรงเรียน
(Mitchell and Castle, 2005)   
 อยางไรก็ตาม  งานพื้นฐานของโรงเรียนก็ยังคงเปนการใหการศึกษาแกนักเรียน  จนกวาวา
งานพื้นฐานนี้จะเปลี่ยนแปลง  งานพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียนก็ยังคงเปนการทําใหมั่นใจวา
นักเรียนไดรับการศึกษา  ดังนั้น  ส่ิงที่เปนอุปสรรคตอการเนนงานการสอนเชน  การปรับโครงสราง  
การเขาสูชุมชน  การประเมินความรับผิดชอบที่ถูกส่ังลงมา  เปนตน  ลวนแตกอใหเกิดสิ่งที่ 
Elmore(2000) เรียกวา “ส่ิงกั้นกลาง” (buffers)  Schmoker (2006)  เรียก ส่ิงกั้นกลาง(buffers) วาเปน
ส่ิงกีดขวางที่ไมสงเสริมและยังทําลายการตรวจสอบการสอนและการนิเทศการสอนอีกดวย 
Schmoker เสนอวา  ในทางกลับกัน ส่ิงกั้นกลางเหลานี้ก็ทําใหแนใจวา  ผูบริหารโรงเรียนรูนอยมาก
เกี่ยวกับสิ่งที่ครูสอนหรือวาครูสอนไดดีเพียงใด  เพราะสิ่งกั้นกลางสามารถเปลี่ยนความสนใจของ
ผูบริหารโรงเรียนออกจากภาวะผูนําทางวิชาการได ทําให Mitchell and Castle (2005) ตองสนับสนุน
ความสนใจขึ้นมาใหมในเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการ เพราะวาภาวะผูนําทางวิชาการเปนเรื่องของ
ผูบริหารโรงเรียนที่ตองปฏิบัติงานทางการศึกษา 
 โดยสรุปแลว  มีขอควรตระหนัก 3 ประการ ประการที่ 1 ผูบริหารโรงเรียนไดรับการคาดหวัง
วา ตองเปนผูนําทางวิชาการในโรงเรียน ซ่ึงตองรับผิดชอบทั้งหมดเพื่อการพัฒนา ประการที่ 2 การที่มี
คํานิยามเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการไมเพียงพอหรือไมชัดเจนสําหรับผูบริหารโรงเรียน นั้น อาจทํา
ใหการใชแผนการสอนที่มีประสิทธิผลสะดุดได (Wanzare and Da Costa, 2001)  กระนั้นก็ตาม  
Marsh (1997)กลาววา  จากการศึกษาวิจัยทั่วโลกแสดงใหเห็นวา  ผูบริหารโรงเรียนไมไดแสดง
บทบาทนี้ จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ตองมากําหนดบทบาทกันใหม   บทบาทผูนําทางวิชาการอาจจะ ไม
เหมาะสมตอไปกับโรงเรียนที่คาดหวังในการใชภาวะผูนํารวม  และประการสุดทาย  แมวาแนว 
ความคิดเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการจะเกิดเปนรูปรางในยุคที่มีการกําหนดบทบาทผูบริหารโรงเรียน
จากการเนนการจัดการไปสูภาวะผูนําโดยอาศัยการนิยามภาระงานของผูบริหารโรงเรียนก็ตาม  
บทบาทภาวะผูนําทางวิชาการก็ยังคงอยูในรูปของการจัดการโดยธรรมชาติ (Hallinger, 1992) 

   2.3.6 การเปล่ียนแปลงบทบาท  
 ความเปนผูบริหารโรงเรียน (Principalship) ไดเปล่ียนไปในชวงเวลา 20 ปที่ผานมา และ
ยังคงพัฒนาอยางรวดเร็ว(Marsh, 2000; Lambert, 2003; Mitchell และ Castle, 2005; Wagner, Kegan, 
et. al, 2006) การเปลี่ยนแปลงนี้มาจากหลายสาเหตุ Marsh (2000) ไดอางถึงขอความของ Murphy 
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เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของงาน เชนสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่สับสน  การ
เปลี่ยนแปลงที่มีมากและเร็ว และแนวคิดใหมที่ใหครูเขามาเกี่ยวของ และความเชี่ยวชาญที่ชวยทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงในการเปนผูบริหารโรงเรียน Wagner, Kegan, et. al. (2006) แสดงทัศนะวา  การ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจจากสิ่งที่ประชาชนทํางานโดยใช “มือที่มีทักษะ”(skilled 
hands) เพื่อชวยตนเองและครอบครัว  ไปสูสภาพที่ลูกจางทุกคนตองมี “ทักษะทางสติปญญา” 
(intellectually skilled) เพียงเพื่อที่จะใหไดคาจางขั้นต่ํา  จึงเปนพื้นฐานความจําเปนที่ตองเปลี่ยนแปลง
ในสิ่งที่นักเรียนกําลังเรียนรู  นายจางและผูนําทางวิชาการคาดหวังที่จะไดครูที่มีสมรรถนะและ
นักเรียนมีสมรรถนะมากกวาเรื่องพื้นฐาน (Wagner, Keagan, et. al,. 2006) ในตารางที่ 2 นี้ แสดงให
เห็นรายการสมรรถนะลาสุดที่ระบุไว 
          
ตารางที่  2  สมรรถนะกับความเขาใจที่จําเปนในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 
 
สมรรถนะ (Competency) ความเขาใจที่ขยาย (Expanded Understanding) 
ทักษะพื้นฐาน  การอาน  การเขียน และคณิตศาสตร 
ทักษะที่เปนฐานราก  การรูวาจะเรียนรูอยางไร 
ทักษะการสื่อสาร  การฟงและการสื่อสารดวยวาจา 
การปรับเปลี่ยน  ความคิดสรางสรรค 
ความมีประสิทธิผลของกลุม  ทักษะมนุษย  การตอรอง และการทํางานเปนหมูคณะ  
อิทธิพล ความมีประสิทธิผลขององคการและภาวะผูนํา 
การบริหารจัดการตนเอง คุณคาแหงตนและการตั้งเปาหมาย/แรงจูงใจ 
ทัศนคติ รูปแบบการรับรูเชิงบวก 
ทักษะประยุกต ศักยภาพทางอาชีพและศักยภาพความเปนมืออาชีพ  

   
  ปรับจาก Carneval และ Desrochers (2003) อางในWagner, et. al. (2006) 
 

การปรับความคาดหวังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ  ความคาดหวังในสิ่งที่นักเรียน
เรียนรูมากขึ้นในโรงเรียนที่จะนําไปสูความสําเร็จในการทํางานและในการศึกษาที่สูงกวาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย Fullan (2000) ไดระบุองคประกอบที่ชวยทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองมีการ
เปล่ียนแปลงเกี่ยวกับบทบาทภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  องคประกอบเหลานั้น
ไดแก  นโยบายของรัฐบาล   ความตองการของผูปกครองและชุมชน  ประโยชนสวนรวม  และมี
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เทคโนโลยีเปนเครื่องชวยอยูทุกที่  เหลานี้เปนงานของผูบริหารโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงอยางมาก 
O’Donnell และ White (2005) ตั้งชื่อนโยบายรัฐบาลใหมจาก No Child Left Behind Act of 2002  
เปน  “The mandates of the No Child Left Behind Act of 2002 คําบัญชาของกฎหมาย “ไมมีเด็กคน
ใดถูกทอดทิ้ง” เพื่อที่จะใหเกิดผลการเรียนของนักเรียนระดับสูง และเพื่อจัดครูที่มีคุณภาพและมี
ทักษะใหโรงเรียน ถือวาเปนความตองการที่ทาทายที่สุดในประวัติศาสตรการศึกษาของอเมริกา  
กฎหมายนี้ไดเพิ่มความคาดหวังมากขึ้นวาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งหมดจะสูงขึ้น
ทุกป  ดังนั้นจึงตองสรางบรรยากาศสํานึกรับผิดชอบตอการศึกษา ซ่ึงไมเคยมีเชนนี้มากอน Ruff and 
Shoho (2005) มีความเห็นที่แตกตาง  โดยยืนยันวา  การเปลี่ยนความคิดฐานรากจากสมมติฐานความ
เชื่อมั่น(positivism) ไปสูสมมติฐานการสรางองคความรูดวยตนเอง (constructivism) ไดลด
ความสําคัญความชํานาญการและเพิ่มความจําเปนที่ตองมีความรวมมือในการทํางาน  การเปลี่ยนผล
วานักเรียนไดเรียนอะไร และนักเรียนเหลานั้นพรอมที่จะเปนผูใหญที่ชวยเหลือตัวเองไดมากนอย
เพียงใดนั้น  จําเปนตองเปลี่ยนแปลงวาตองสอนนักเรียนอยางไร และสอนอะไรระหวางชวงเวลา
หลายปในโรงเรียน  ตั้งแตช้ันอนุบาลจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  การเปลี่ยนแปลงนี้ช้ีใหเห็นวา  
ภาวะผูนําทางวิชาการเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามที่เราตองการใน
ปจจุบัน  ภาวะผูนําทางวิชาการเชนนี้คงตองแตกตางไปมากเชนกัน 
 ปญหาการเปลี่ยนแปลงวาเราจะสอนอะไรนักเรียนและสอนอยางไร  จําเปนตองมีมากกวา
การปรับเนื้อหาเพียงผิวเผิน การใหงานนักเรียนทํา  กลยุทธการสอน และภาวะผูนําเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวา  ไดผลลัพธตามตองการ  Wagner, et. Al  (2006)  ใหแนวคิดวา  ปญหาของการสรางโรงเรยีน
กับความพยายามที่จะปฏิรูปโรงเรียนนั้น  มีส่ิงบงบอกสําหรับผูนําวา  ปญหานี้ตองการใหผูที่โตเปน
ผูใหญแลวทั้งหมดไดพัฒนาทักษะใหม  เร่ิมดวยผูนําทุกระดับ และตองทํางานดวยวิธีใหม  การรบัรูวา  
มีความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงตอการเรียนรูของนักเรียน และผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนนั้นชวยเสริม
ความเขาใจของเราวา  ผูบริหารโรงเรียนและผูที่ประสงคที่จะเปนผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองมี
สมรรถนะเพิ่มเติม และมีทักษะเพื่อสรางและใชกระบวนทัศนใหม ซ่ึงจะนําไปไปสูผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น  แมวาเราจะไดแจงวามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเปนผูบริหารโรงเรียน  แตก็มี
ส่ิงหนึ่งที่ยังคงอยู  ผูบริหารโรงเรียนยังคงเปนคนเดียวในโรงเรียนที่ตองรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน (Rhinehart, et. al., 1998) ไมมีอะไรบงบอกวา  ผูบริหารโรงเรียนตองสอน
นักเรียนทั้งหมดดวยตัวเอง  แทนที่จะทําเชนนั้น  ผูบริหารโรงเรียนตองกําหนดขั้นตอนสําหรับการ
สอนและการทํางานทางออมโดยอาศัยผูอ่ืนเพื่อใหมั่นใจวาสิ่งที่กําหนดไดเกิดขึ้น  ดวยเหตุที่ การสอน
มีอิทธิพลอยางมากตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และผูบริหารโรงเรียนก็เปนบุคคลที่ตอง
รับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ดังนั้น  ผูบริหารโรงเรียนจึงเปนผูนําทางวิชาการอยางเปน
ทางการในโรงเรียน  Arnold and Harris (2000 อางใน  Ruffin, 2007) เนนย้ําประเด็นนี้  เมื่อถูกถามถึง
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ความสําคัญของผูบริหารโรงเรียนในฐานะเปนผูนําทางวิชาการ  ความคิดแรกที่ เกิดขึ้น  คือ  
จุดประสงคที่สําคัญที่สุดของผูบริหารโรงเรียนคือการเปนผูนําทางวิชาการ Arnold and Harris ยังได
บรรยายถึงภาวะผูนําทางวิชาการวาเปนเหมือนการควบคุมวงออรเคสตราโดยอาศัยอิทธิพลของภาวะ
ผูนําเชิงวิสัยทัศน เชิงวัฒนธรรม เชิงบริการและเชิงจริยธรรม เชนเดียวกับที่ O’Donnell และ White 
(2005)ไดกลาววา  ความรับผิดชอบที่สําคัญที่สุดของผูบริหารโรงเรียนคือ การเอื้ออํานวยการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิผล โดยมีพันธกิจเกี่ยวกับการเพิ่มพูนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ที่กลาว
มานี้เปนการเนนย้ําอีกครั้งวา  ขณะที่บทบาทผูนําทางวิชาการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วการยอมรับ
วาผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางวิชาการก็ยังคงอยู 

2.3.7 ทัศนะภาวะผูนําทางวิชาการในศตวรรษที่ 21  
ในชวงศตวรรษที่ 21 นี้  มีทัศนะภาวะผูนําทางวิชาการ  3  ทัศนะ และแนวทางใหมในการ

เตรียมผูบริหารโรงเรียน   ดังนี้ 
1) ทัศนะภาวะผูนําทางวิชาการแบบรวมมือ (Collaborative Perspective) 

  ในชวงเวลาเขาสูศตวรรษที่ 21  ความเปนผูบริหารโรงเรียน(Principalship) ถูกมองวาเปน
ตําแหนงที่ซับซอน เปนภาวะผูนําหลายหนา ที่เต็มไปดวยความคลุมเครือ  ปญหาและขอจํากัด  
Michael Fullan (2000) ไดใหคําบรรยายลักษณะของผูบริหารโรงเรียนหรือผูนําทางวิชาการ เหมือน
ประกาศรับสมัคร  ดังนี้ 
 ตองการ:  คนงานมหัศจรรยผูสามารถทํางานไดมากกวาดวยเงินที่นอยกวา  สามารถทําให
กลุมคูแขงสงบลงได  ทนไดกับการคาดเดาที่เร้ือรัง   อดทนกับการสนับสนุนที่มีระดับต่ํา  ดําเนินการ
กับงานเอกสารที่มีจํานวนมากได และทํางานสองกะได (กะที่สองเปนกลางคืน 75 คืนตอป) มีอํานาจ
ลงนามสั่งจายเงิน  แตไมสามารถจายมากได  เพื่อปรับนวัตกรรม จัดบุคลากร หรือปรับระเบียบได
(Fullan, 2000)  นี่เปนขอความหนึ่งที่ระบุลักษณะผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนในเมืองหลายแหง  

Marzano, et.al (2005) แสดงความเห็นวา  ขอสรุปนี้แสดงใหเห็นปญหาที่เปนเหตุผล  
เพราะวา  คงหาไดยากที่จะมีใครที่มีขีดความสามารถหรือมีความประสงคที่จะพัฒนาความสามารถ
ไปสูการมีทักษะซับซอนอยางนั้น  ขณะที่ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญอาจจะเห็นดวยกับคําพรรณนา
งานตามที่เสนอมานี้  คําบรรยายไมไดใหความคาดหวังที่ชัดเจนวา ผูนําทางวิชาการใหความรวมมือ
กับผูอ่ืนมากไปกวาการเปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาการเพียงคนเดียวในโรงเรียน   

Marsh (2000)  ไมเห็นดวยกับขอความเกี่ยวกับผูนําทางวิชาการตามที่เสนอมานั้น  โดยได
เขียนเอาไววา  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่เปนผูนําทางวิชาการเพียงคนเดียวนั้นไมเพียงพอ
สําหรับทิศทางใหมในการปฏิรูปการศึกษาในชวงทศวรรษที่ผานมา  มุมมองนั้นที่เนนภาวะผูนําทาง
วิชาการแบบสั่งโดยตรงและมีศูนยใหคําปรึกษานี้  ไมเหมาะกับความเปนจริงตามเงื่อนเวลาและภาระ
งานของผูบริหารโรงเรียน แนวคิดนี้ยังสกัดกั้นการพัฒนาภาวะผูนําที่ส่ังสมวัฒนธรรมและความ



 

 

 

78 

เชี่ยวชาญที่ตองการ (Marsh, 2000) ขอความของ Marsh ทําใหเห็นชัดเจนวา  การเปลี่ยนแปลงได
เกิดขึ้น กลาวคือ ความคิดโดยรวมเกี่ยวกับบทบาทของภาวะผูนําทางวิชาการเปลี่ยนไป  ขอความของ
เขาแสดงใหเห็นชัดเจนวา  ผูคนคาดหวังวาผูนําทางวิชาการในปจจุบันจะดําเนินงานของพวกเขา
อยางไร  จุดเนนไดเปลี่ยนจากการบริหารจัดการและการนิเทศไปสูภาวะผูนํารวม (shared leadership) 
และการเรียนรู  ปจจุบันนี้  ผูบริหารโรงเรียนตองใสใจใหคนอื่นชวยปรับเนื้อหาและเงื่อนไขการ
เรียนรูของพวกเขาดวยวิธีที่เขาใจงายตามสภาพขององคการ (Elmore, 2002)  แนวคิดนี้ใชไดกับทั้ง
นักเรียนและผูใหญ “ผูบริหารโรงเรียนและผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาในปจจุบันเปนผูนําหลักใน
โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา  ไดรับการเรียกรองใหใสใจกับการบริหารจัดการโดยอาศัยความคิด
ภาวะผูนําแบบรวมมือ  แบบการศึกษา หรือแบบกระจาย ที่เนนบทบาทผูนําทีมการสอน (Grogan and 
Andrews, 2002)  

Lambert (2003) ไดบรรยายวา ความเปนผูบริหารโรงเรียนเปนตําแหนงที่เปนเอกลักษณใน
โรงเรียน  เพราะวา  ผูบริหารโรงเรียนสามารถเขาถึงระบบทั้งโรงเรียน  มีอํานาจทางองคการและ
ประวัติศาสตร และมีแรงผลักดันใหบรรลุความคาดหวังของครู  ผูปกครอง และนักเรียน  ภาระงานที่
สําคัญของผูบริหารโรงเรียนคือการทํางานกับผูใหญในโรงเรียน  เพราะวา  ครู ซึ่งไมใชผูบริหาร
โรงเรียน ที่ตองรับผิดชอบตอการสอน Lambert สนับสนุนการรับรูและการสรางขีดความสามารถ
ดานภาวะผูนําเพื่อการเรียนรูทั้งหมดในโรงเรียน Lambert ไดทํารายการสมมติฐานเพื่อสนับสนุน
ทัศนะภาวะผูนําโรงเรียนนี้  สรุปวา  ทุกคนมีความรับผิดชอบ  มีสิทธิ์และขีดความสามารถที่จะเปน
ผูนํา  และวา  องคประกอบที่สําคัญที่สุดในการดึงภาวะผูนําในตัวผูอ่ืนออกมานั้นคือสภาพแวดลอม
ของผูใหญ    Lambert  กลาววา  ถาโรงเรียนดําเนินการให ผูบริหารโรงเรียน  ครูสวนใหญ  ผูปกครอง
จํานวนมากและนักเรียน ไดเขามามีสวนในงานที่เปนภาวะผูนํา  ก็เปนไปไดมากวา  โรงเรียนมีขีด
ความสามารถดานภาวะผูนําซึ่งจะทําใหบรรลุผลการเรียนของนักเรียนในระดับสูง 

Drago-Severson (2004) เห็นสอดคลองกับ Lambert โดยยอมรับความสําคัญของภาวะผูนํา
แบบรวมมือ และไดบรรยายไววา  วิธีการแบบรวมมือทําใหเขาถึงสารสนเทศที่มีอยูและเขาถึง
แนวความคิดที่เปนทางเลือกไดมากกวา  ชวยในการสะทอนการปฏิบัติงาน  ชวยสรางวัฒนธรรมที่
สงเสริมการเรียนรูและความกาวหนา และเอื้อตอการเปลี่ยนแปลง  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนโดย
วิธีการนี้ เปนผูเอื้ออํานวยมากกวาที่จะเปนผูใชอํานาจ เปนผูจัดทรัพยากรเพื่อใหงานมีประสิทธิผล  
รวมไปถึงการสรางโอกาสใหครูไดสนทนาและสะทอนความเห็น  การตรวจสอบภาวะผูนําโรงเรียน
แบบรวมมือสนับสนุนการพัฒนาครูไดอยางไร Drago-Severson (2004) ไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อที่จะกําหนดวา ภาวะผูนําโรงเรียนเปนอยางไรถาออกแบบใหสนับสนุนการพัฒนาครู  การ
ศึกษาวิจัยของ Drago-Severson  แสดงการยอมรับวา  ผูบริหารโรงเรียนเปนคนสําคัญในการสงเสริม
การเรียนรูของครูและในการกําหนดวาโรงเรียนตองทําอะไรเพื่อสงเสริมการเรียนรูของครู  การวิจยัยงั
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แสดงใหเห็นวา  การที่ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมการพัฒนาครูก็คือการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
เชนกัน  จากการคนพบของงานวิจัยทําใหทราบวา  นี่เปนรูปแบบภาวะผูนําโรงเรียนที่มุงการเรียนรู
แบบใหม  โดยมีองคประกอบ 4 ประการคือ การทํางานเปนหมูคณะ  การใหบทบาทภาวะผูนํา การ
เรียนรูแบบสืบคน และการกํากับติดตาม ขอคนพบเหลานี้ชวยในการปรับไปสูรูปแบบภาวะผูนําแบบ
รวมมือที่จัดใหผูบริหารโรงเรียนอยูในสถานะที่มีบทบาทเปนผูเชี่ยวชาญนอยลงหรือใชอํานาจนอยลง 
และอยูในบทบาทที่ใชภาวะผูนํารวมกับคนอื่น ๆ ในโรงเรียน ภาวะผูนําแบบรวมมือแตกตางอยาง
มากจากภาวะผูนําทางวิชาการประเภทที่ใชอํานาจเหนือหรือส่ังหรือควบคุม  การสรางและยอมรับขีด
ความสามารถทางภาวะผูนําในตัวผู อ่ืนเปนเรื่องในทฤษฎีการสรางองคความรู (Constructivist 
Theory) ที่ตองการการสรางความหมายและสรางความรูสึกโดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  
Lambert (2002) ไดนิยามภาวะผูนําการสรางองคความรู (Constructivist Leadership) วาเปน
กระบวนการตางตอบแทน ที่สามารถทําใหผูรวมงานการศึกษาไดสรางความหมายที่นําไปสู
จุดประสงครวมในการจัดการศึกษา เปนเรื่องชัดเจนวา  การมีปฏิสัมพันธของผูบริหารโรงเรียนกับครู
เปนสิ่งที่ทําใหเปนไปไดสําหรับโรงเรียนที่จะเนนการเรียนรูของนักเรียนโดยเจตนา  เชนเดียวกับ
งานวิจัยโดย Spillane, et. al (2003) เนนภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนใหเปน
ความสัมพันธเชิงอิทธิพล เพื่อสงเสริมความพยายามของครูที่จะเปลี่ยนการปฏิบัติการสอนและการ
ยอมรับผูอ่ืนใหเปนผูนํา ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับรูปแบบของตนทุนตาง ๆ เชน ตนทุนมนุษย  ตนทุนทางสังคม  
ตนทุนทางวัฒนธรรม และตนทุนทางเศรษฐกิจ  
 Mitchell and Castle (2005) ไดศึกษาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจและการกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ  พบวา  บทบาทภาวะผูนําทางวิชาการ
เปนเรื่องซับซอนและคลุมเครือมาก  ผูบริหารโรงเรียนกลาวถึงงานของตนเองวา  “เปนการเลี้ยง
ตนเองบนเสนเชือกที่ขึงไวใหตึง” (balancing on a tightrope) และพบวา  1) ผูบริหารโรงเรียนให
ความสําคัญตอการสรางบรรยากาศที่มีประสิทธิผลมากกวาการสรางบรรยากาศทางปญญา  2) 
ผูบริหารโรงเรียนและครูทํางานการสอนดวยกัน ส่ิงที่ผูบริหารโรงเรียนถือวาสําคัญก็เปนสิ่งสําคัญ
ลําดับตนของโรงเรียนไปดวย  3) ผูบริหารโรงเรียนระบุโครงสรางสองแบบคือ โครงสรางตามระบบ
ระดับ (System-level structures) ที่สนับสนุนใหผูบริหารโรงเรียนสามารถบริหารงานได และ
โครงสรางภายในโรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียนสามารถดึงความสนใจของครูไปสูการเรียนการสอน  
ขอคนพบโดยรวมจากงานวิจัยนี้  ไมพบวามีคํานิยามหรือรูปแบบเดี่ยวของภาวะผูนําทางวิชาการ      
แตขอคนพบก็ยืนยันวา  ส่ิงที่ผูบริหารโรงเรียนเห็นวาสําคัญ  คนอื่นในโรงเรียนที่เหลือก็เห็นวาสําคัญ
ดวย ความคิดเห็นนี้สนับสนุนแนวความคิดที่กลาวมากอนหนานี้ของ Lambert (2002), Marzano,      
et. Al  (2005), Wagner, et. al  (2006) และคนอื่น ๆ วา  ภาวะผูนําทางวิชาการเปนลักษณะสําคัญของ
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บทบาทผูบริหารโรงเรียน (Mitchell and Castle, 2005)  ขอคนพบโดยทั่วไปสนับสนุนทัศนะที่วา 
ภาวะผูนําทางวิชาการเปนการทุมเทที่รวมมือกันระหวางครูกับผูบริหารโรงเรียน   

ผลของการวิจัยเหลานี้  ทําใหมองเห็นวา  สาระไมไดเนนที่วา  ผูบริหารโรงเรียนไดใชภาวะ
ผูนําทางวิชาการไดอยางถูกตอง อยางมีประสิทธิผล หรืออยางมีประสิทธิภาพหรือไม  แตอยูที่วา  
ผูบริหารโรงเรียนตระหนักวากําลังทําอะไรในฐานะที่เปนผูนําทางวิชาการมากกวา  ในมุมมองกวาง ๆ
เกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการก็คือ กิจกรรมทั้งหมดของผูบริหารโรงเรียนอยูภายใตความมีภาวะผูนํา
ทางวิชาการ กิจกรรมเหลานี้มีความหมายและมีผล ถาผูบริหารโรงเรียนเขาใจวาจะทําใหการกระทํา
และภาวะผูนําสอดคลองกันไดในแนวทางที่จะสรางโครงสรางที่สงเสริมภาวะผูนําในตัวผูอ่ืน  และมี
อิทธิพลตอการสอนในแนวทางที่จะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  ผลการวิจัยของ Mitchell และ 
Castle ยังแสดงใหเห็นวา  ไมมีรูปแบบเดี่ยวใด ๆที่จะเขาไดพอดีกับภาวะผูนําทางวิชาการ แทนที่จะ
เปนรูปแบบเดี่ยว  มิติตาง ๆของภาวะผูนําก็ควรนํามาเปนแนวทางสําหรับผูนําทางวิชาการ  งานของ
ผูนําทางวิชาการในปจจุบันนี้คือการเขาใจวาจะสรางและทํางานอยางไรโดยอาศัยมิติหลากหลายเพื่อ
สรางสภาพแวดลอมการเรียนรูและประสบการณที่พึงประสงคใหแกนักเรียน  จึงมีขอเสนอแนะวา  
หลักสูตรที่ใชเตรียมผูบริหารโรงเรียนอาจสนองความตองการของผูนําในอนาคตไดดีโดยการบรรจุ 
การสราง  การใช และผลที่มีตอกันของมิติตาง ๆของภาวะผูนําทางวิชาการโดยอาศัยประสบการณ
จริงที่เกิดขึ้นตามชวงเวลา 

2) ทัศนะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership Perspective) 
 ทัศนะที่ เปนปจจุบันอีกทัศนะหนึ่งของภาวะผูนําทางวิชาการเปนเรื่องเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน McDowelle และ Buckner (2002) กลาววา การเปลี่ยนแปลงซึ่งครั้งหนึ่ง
เปนเรื่องยกเวนแตปจจุบันกลายเปนกฎในวงการศึกษา  มีการเขียนถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ไวมากมายที่เปนเรื่องเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ Marzano, Waters, และ McNulty (2005) ได
วิเคราะหงานวิจัย 69 งานที่ทําการวิจัยในชวงป 1978 ถึงป 2001  พบการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
ที่ตองอาศัยวิธีการคิดใหม  กลยุทธใหม และมุมมองขยาย  ผูนําทางวิชาการที่ตองการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนที่แตกตางอยางรวดเร็วนั้น จําเปนจะตองใสใจอยางมากตอหนาที่รับผิดชอบ 7 ประการ
ซ่ึงก็คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงลึก (deep change)นั่นเอง  ไดแก 
 1) ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร  การสอน และการประเมิน เปนเรื่องที่อธิบายไดในตัวเอง 
 2) ผูบริหารโรงเรียนเปนผูทําใหเกิดผลดีที่สุด  โดยการกระตุนและนํานวัตกรรมใหม ๆมาใช 
 3) การกระตุนทางปญญา  ทําใหมั่นใจวา ไดทําใหครูตระหนัก รับรูทฤษฎีและการปฏิบัติที่
เปนปจจุบันมากที่สุดในบรรยากาศที่มีการอภิปรายกันเปนประจํา 
 4) ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  ตรวจและปรับสถานภาพปจจุบันอยางเต็มใจ
และจริงจัง  
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 5) ผูบริหารโรงเรียนกํากับติดตาม ประเมินผล  กํากับติดตามผลกระทบและความมี
ประสิทธิผลของหลักสูตร โรงเรียนและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน 
 6) ผูบริหารโรงเรียนมีความยืดหยุน  ทําใจสบายกับพฤติกรรมภาวะผูนําที่แตกตางและปรับ
ใหเขากับสถานการณ 
 7) ผูบริหารโรงเรียนมีอุดมการณ มีความเชื่อ  ส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจและปฏิบัติการอันเกิดจาก
อุดมการณและความเชื่อ (Marzano, et. al., 2005) 

ขอคนพบของ Marzano, et. al  (2005)  สนับสนุนสมมติฐานกอนหนานี้ของ McDowelle and 
Buckner ที่ช้ีใหเห็นวา 
 1) ผูบริหารโรงเรียนทุกคนตองดําเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลง 
 2) การเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการที่ยากสําหรับรายบุคคลและองคการ 
 3) ผูบริหารที่มีประสิทธิผลเขาใจกระบวนการการเปลี่ยนแปลงและวางแผนอยางระมัดระวัง
เมื่อทําการเปลี่ยนแปลง 
 4) ทักษะสําคัญทําใหผูนําสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนอยางไดผล 
 5) การเปลี่ยนแปลงไมทําใหเกิดการพัฒนาไดทันทีทันใด (McDowelle and Buckner, 2002) 
 นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว  McDowelle and Buckner ยังไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงดาน
อารมณ วา โรงเรียนสวนใหญตอตานการเปลี่ยนแปลง  การตอตานนี้ผูกติดกับความเปนจริงตาม
ความคิดเห็นของรายบุคคลในองคการ และขึ้นอยูกับระดับความสบายของบทบาทและตําแหนงใน
องคการ  ผูคนในองคการมักจะรับรูวา  การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งขัดขวางตอส่ิงที่พวกเขาสรางขึ้นไวใน
องคการ  ส่ิงหนึ่งที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงอยางมากคืออารมณของคนที่เกี่ยวของ  อารมณ
เหลานี้มีผลมาจากความจริงที่วา  ความเปนจริงแบบเกาและสิ่งที่เปนสัญลักษณแบบเกาจะตองหมด
ไปเสียกอน  กอนที่ส่ิงใหมจะถูกสรางขึ้นมาแทน  หรืออาจกลาวไดวา  การเปลี่ยนแปลงทําใหเกิด
ความรูสึกถึงความสูญเสียที่ผูนําจะตองชวยใหผูรวมงานรับมือใหไดเพื่อใหเกิดความกาวหนาโดย
อาศัยกระบวนการการเปลี่ยนแปลง ความคิดนี้สอดคลองกับผลกระทบทางลบตอวัฒนธรรม  การ
ส่ือสาร  ระเบียบ และปจจัยปอนเขา  แนวความคิดเกี่ยวกับอารมณของ McDowelle และ Buckner 
สอดคลองกับงานวิจัยของ Spillane, et. al.(2003) เกี่ยวกับนัยสําคัญของรูปแบบตนทุนที่มีอิทธิพลตอ
การปฏิบัติของครู  Spillane และเพื่อน กลาวถึงตนทุนทางวัฒนธรรมวาเปนอารมณภายในที่แสดงให
เห็นชัดเจนในรูปแบบที่เปนและที่กระทํากับผูอ่ืน  McDowelle and Buckner ยืนยันวา  ผูนําที่มีความ
ฉลาดทางอารมณ (Emotionally Intelligent) เหมือนกับผูนําที่ใชความเขาใจของตนเองเกี่ยวกับอารมณ
ที่ผูอ่ืนรูสึกวามีประสิทธิผลมากกวา  ขอความที่กลาวมาเมื่อรวมกันแลวทําใหเราทราบถึงความ
ซับซอนของภาวะผูนําทางวิชาการและชี้ใหเห็นวา  การทํางานอยางมีประสิทธิผลกับผูคนนั้น  อาจถือ
วาเปนสวนฐานรากของหลักสูตรใดก็ไดที่ออกแบบเพื่อการเตรียมผูบริหารโรงเรียน 
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 จากงานวิจัยตามที่ไดเสนอมานี้  เห็นไดชัดเจนวา  แมวาผูบริหารโรงเรียนจะยังคงเปนที่
ยอมรับวาเปนผูนําทางวิชาการ  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนยังคงมีความซับซอนมากขึ้น  และได
งานจากการสั่งแบบผูจัดการ และการควบคุมใหเปนหนึ่งจากการรวมมือและภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง  ในตารางขางลางนี้  แสดงลักษณะตรงขามของทัศนะดั้งเดิมของภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนที่มีอยูกอนป 1990 และทัศนะใหมที่เปนที่ตองการมากขึ้นตั้งแตป 1990  เปนตนมา 
 
ตารางที่  3   ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ทัศนะดั้งเดิมและปจจุบัน  
 

 ทัศนะดั้งเดิม กอนป 1990 
(Traditional Perspective --Pre 1990) 

ทัศนะใหม หลังป 1990 
(Modern Perspective --Post 1990) 

1. รักษาสถานภาพปจจุบัน  
(Maintain status quo) 

บริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Lead change) 

2. พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) การสรางองคความรูดวยตนเอง 
 (Constructivism) 

3. บนลงลาง/ส่ังโดยตรง 
(Top down/direct) 

รวมมือ/ดําเนินการโดยออม 
(Shared/indirect) 

4. เนนการสอน (Focus on teaching) เนนการเรียนรู (Focus on learning) 
5. ผูบริหารโรงเรียนถูกมองวาเกงและ 

เหนือกวา (Principal viewed as expert 
and superior) 

มีความเชี่ยวชาญรวมกันทั้งโรงเรียน 
(Expertise shared across learning 
Community) 

6. ผูบริหารโรงเรียนเปนผูควบคุม 
(Principal dominant) 

ครูไดรับมอบอํานาจ 
(Teachers empowered) 

7. เปนการจัดการ  (Managerial) บริหารแบบนํา  (Leading) 
 

3) ทัศนะใหมเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการ  (Modern Perspective) 
 บทบาทผูนําทางวิชาการจะมีประสิทธิผลไดโดยการรวมองคประกอบสําคัญจํานวนมาก
เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ต่ําซึ่งมีอยูจํานวนมาก  ความตองการของผูปกครอง  
ความตองการของชุมชนและความตองการคนทํางานของภาคธุรกิจที่มีทักษะทางปญญามากกวา
ทักษะที่ใชมือ การเปลี่ยนจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ไปเปนทฤษฎีการสรางองค
ความรูดวยตนเอง (Constructivism) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและการรับเอามาตรฐาน
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วาผูบริหารโรงเรียนควรจะรูอะไรและควรทําอะไรได  การเปลี่ยนแปลงที่มีอยูเปนปกติวิสัย  เปน
ตน เหลานี้  มากําหนดเปนนโยบาย  เปนแนวปฏิบัติ และถือวา ภาวะผูนําทางวิชาการเปนสิ่งจําเปน
ที่จะทําใหมั่นใจไดวา การเตรียมผูบริหารโรงเรียนจะนําไปสูความเปนผูนําที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรียน (Ruffin, 2007) 
 4) การเตรียมผูบริหารโรงเรียน (Preparation of School  Administrators) 
 งานวิจัยและทฤษฎีจํานวนมากไดใหแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่ตองการในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่กําหนดใหเปนสถาบันเพื่อเตรียมผูบริหารโรงเรียนใหเปนผูนําทางวิชาการที่มี
ประสิทธิผลและยังใหความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการคาดหวังวา  นักเรียนจําเปนตองรู
อะไรและตองทําอะไรได  ซ่ึงเปนผลมาจากการสอนที่ไดรับจากโรงเรียน  การเปลี่ยนแปลงที่หวัง
ผลกับนักเรียนนี้ช้ีใหเห็นวา  ครูจะตองเปลี่ยนวิธีสอน  นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่จําเปนในการ
สอนแลว Marsh (2000); Lambert, (2003); Marzano, et. al., (2005); Wagner, et. al. (2006) และคน
อ่ืน ๆอีกชี้ใหเห็นวา  การเปลี่ยนแปลงผลลัพธของนักเรียนและวิธีการสอนตามที่คาดหวังมีสวนทํา
ใหเกิดแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ  เปนขั้นตอนที่สมเหตุสมผล ที่สามารถคาดหวัง
ไดวา  การเปล่ียนแปลงในหลักสูตรการเตรียมผูบริหารโรงเรียนของมหาวิทยาลัย ที่สะทอนใหเห็น
ความสอดคลองของเนื้อหากับประสบการณที่ตองการของผูบริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะ
เปนการเตรียมผูบริหารโรงเรียนใหเปนผูนําทางวิชาการที่สามารถนําไปสูระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนที่สูงขึ้น   
 สรุปไดวา  ความคิดโดยรวมเกี่ยวกับบทบาทของภาวะผูนําทางวิชาการเปลี่ยนไป  
จุดเนนไดเปลี่ยนจากการบริหารจัดการและการนิเทศไปสูภาวะผูนํารวม (shared leadership) และ
เนนการเรียนรู  ปจจุบันนี้  ผูบริหารโรงเรียนตองใสใจใหคนอื่นชวยปรับเนื้อหาและเงื่อนไขการ
เรียนรู  การใหครู  ผูปกครองและนักเรียน เขามามีสวนรวม  จะทําใหบรรลุผลการเรียนของนักเรียน
ในระดับสูงได  วิธีการแบบรวมมือทําใหเขาถึงสารสนเทศที่มีอยูและเขาถึงแนวความคิดที่เปน
ทางเลือกไดมากกวา  ชวยในการสะทอนการปฏิบัติงาน  ชวยสรางวัฒนธรรมที่สงเสริมการเรียนรู
และความกาวหนา และเอื้อตอการเปลี่ยนแปลง    เปนการสงเสริมภาวะผูนําในตัวผูอ่ืน  และมี
อิทธิพลตอการสอนซึ่งจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  งานของผูนําทางวิชาการในปจจุบันนี้
ตองอาศัยมิติหลากหลายเพื่อสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูและสรางประสบการณที่พึงประสงค
ใหแกนักเรียน   
 ภาวะผูนําทางวิชาการเปนเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน  ผูนําทาง
วิชาการที่ตองการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่แตกตางอยางรวดเร็วนั้น จําเปนจะตองใสใจอยาง
มากตอหนาที่รับผิดชอบ  7 ประการซึ่งก็คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงลึก (deep change) ไดแก 
1) ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร  การสอน และการประเมิน 2) ผูบริหารโรงเรียนเปนผูทําใหเกิดผลดี
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ที่สุด  โดยการกระตุนและนํานวัตกรรมใหม ๆมาใช  3) การกระตุนทางปญญา  ทําใหมั่นใจวา ได
ทําใหครูตระหนัก รับรูทฤษฎีและการปฏิบัติที่เปนปจจุบันมากที่สุดในบรรยากาศที่มีการอภิปราย
กันเปนประจํา 4) ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  ตรวจและปรับสถานภาพปจจุบัน
อยางเต็มใจและจริงจัง 5) ผูบริหารโรงเรียนกํากับติดตาม ประเมินผล  กํากับติดตามผลกระทบและ
ความมีประสิทธิผลของหลักสูตร โรงเรียนและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน 6) 
ผูบริหารโรงเรียนมีความยืดหยุน  ทําใจสบายกับพฤติกรรมภาวะผูนําที่แตกตางและปรับใหเขากับ
สถานการณ 7) ผูบริหารโรงเรียนมีอุดมการณ มีความเชื่อ  ส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจและปฏิบัติการอัน
เกิดจากอุดมการณและความเชื่อนั้น 
 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูก็เปล่ียนจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)       
ไปเปนทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทาง
ปญญามากกวาทักษะที่ใชมือ  การเปลี่ยนแปลงผลลัพธของนักเรียนและวิธีการสอนตามที่คาดหวังมี
สวนทําใหเกิดแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ  เปนขั้นตอนที่สมเหตุสมผล ที่สามารถ
คาดหวังไดวา  การเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรการเตรียมผูบริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเปน
การเตรียมผูบริหารโรงเรียนใหเปนผูนําทางวิชาการที่สามารถนําไปสูระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ที่สูงขึ้น  จึงถือไดวา  ภาวะผูนําทางวิชาการเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหมั่นใจไดวา การเตรียมผูบริหาร
โรงเรียนจะนําไปสูความเปนผูนําที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน 

2.3.8 ทฤษฎีและผลงานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการ 
 จากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ที่มุงประสิทธิผลของงาน
ขององคการทั้งระบบแบบกวาง ๆ และสวนหนึ่งไดกลายมาเปนภาวะผูนําทางวิชาการ(Instructional 
Leadership) ที่มุงประสิทธิผลของงานทางดานวิชาการ  ทําใหนักการศึกษาและนักวิจัยจํานวนมาก
หันมาสนใจและทําการศึกษาอยางจริงจัง  โดยตางก็มีความเชื่อในเบื้องตนวา  จะสามารถชวยแก
วิกฤติทางการศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา  ในหลาย
ประเทศประสบปญหานักเรียนอานไมออก  เขียนไมได  คิดคํานวณไมเปน  คิดวิเคราะหสังเคราะห
ไมได  สงผลทําใหเกิดปญหาอื่น ๆตามมา  รวมถึงการออกจากโรงเรียนกลางคัน(drop-outs) นัก
การศึกษา  นักวิจัย  สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา  ไดศกึษา  
ใหแนวคิดและมีขอกําหนดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ  ดังจะนําเสนอตอไปนี้ 

ภาวะผูนําทางวิชาการ: พฤติกรรมและบทบาท  มีนักการศึกษาและนักวิจัยหลาย 
คนไดใหแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและบทบาทของผูนําทางวิชาการเอาไว  ดังนี้ 
 ภาวะผูนําทางวิชาการตามแนวความคิดของ Hoy และ Hoy  

Hoy และ Hoy (2003) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนวา  บทบาทที่สําคัญที่สุด
ของผูบริหารโรงเรียนคือเปนผูนําทางวิชาการ (instructional leader)  แตไมไดหมายความวา  
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ผูบริหารโรงเรียนคนเดียวเทานั้นที่รับผิดชอบตอภาวะผูนําในการสอน  ภาวะผูนําทางวิชาการควร
เกิดขึ้นเองทั้งในตัวผูบริหารโรงเรียนและจากครู  ทั้งนี้ครูเปนผูทําการสอนในชั้นเรียน  เปนผูรูดี
เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน และเปนผูที่มีองคความรูอยางดีเยี่ยมในตัว  ผูบริหารโรงเรียน
เพียงแตมีหนาที่รับผิดชอบการพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียนที่ยังผลใหเกิดการปฏิบัติการสอนที่ดี
ที่สุด   คงไมมีวิธีการใดวิธีเดียวที่จะทําใหเกิดความรวมมือที่จะยังผลเชนนั้นได  ผูที่เปนผูนําทาง
วิชาการจําเปนตองใชเวลาในหองเรียนเหมือนเปนเพื่อนรวมงานและพูดคุยกับครูเกี่ยวกับการเรียน
และการสอน  การปรับปรุงการสอนและการเรียนเปนกระบวนการตอเนื่อง  ไมใชผูบริหารโรงเรียน
เขาสังเกตการณพอเปนพิธีปละครั้งสองครั้ง  ควรจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพของตนและพัฒนา
อาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุงการสอน จะปรับปรุงการเรียนของนักเรียนอยางอยางไร  และจะ
ปรับปรุงกลยุทธการสอนที่เหมาะสมตอสถานการณตาง ๆอยางไร  ส่ิงบงบอกถึงการพัฒนาที่
ไดผลดีและใชแทนการนิเทศตามแบบเกาไดแก การใหความรวมมือ  ความเปนเพื่อนรวมงาน  
ความชํานาญการ  และทีมงาน 

     แมวาผูบริหารโรงเรียนจะเปนผูนําในการใชความพยายามอยางเต็มใจรวมมือและอยาง
มืออาชีพ  แตในที่สุดก็เปนครูนั่นเองที่เปนผูกําหนดความสําเร็จ  การพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียน
มีความสําคัญเชนเดียวกันกับการนําดานการเรียนการสอน  ภาวะผูนําทางวิชาการก็เกิดขึ้นและ
มั่นคงขึ้นจากครูนั่นเอง  เหนือส่ิงอื่นใด  ผูบริหารโรงเรียนจะตองสื่อสารใหเปนที่เขาใจถึงวิสัยทัศน
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเปนเลิศทางวิชาการ และการพัฒนาอาชีพครูอยางตอเนื่อง  เปนวิสัยทัศนที่
สอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนาการเรียนการสอน  วิสัยทัศนนี้จะแปลความและนําสูการ
ปฏิบัติไดอยางไร 

      ประการที่ 1  ความเปนเลิศทางวิชาการควรถือวาเปนแรงจูงใจที่สําคัญมากในโรงเรียน  
มีงานวิจัยจํานวนมากขึ้นที่ยืนยันวา  การที่โรงเรียนเนนงานดานวิชาการเปนเรื่องสําคัญที่สุดตอ
ผลสําเร็จของนักเรียน (Goddard, Sweetland, & Hoy, 2000; Hoy & Sabo, 1998; และ Hoy, Tarter, 
& Kottkamp, 1991) ผูนําทางวิชาการควรสรางความมั่นใจที่จะใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนที่
เปนระเบียบ จริงจังและเนนเปาหมายทางวิชาการที่สูงแตสามารถบรรลุผลได  ผูบริหารโรงเรียน
ตองแสดงใหเห็นถึงความเชื่อซ่ึงทําไดทั้งดวยวาจาและการกระทําวา  นักเรียนทุกคนสามารถบรรลุ
ถึงผลสําเร็จได  โดยการพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียนที่ทําใหทั้งครูและนักเรียนมีความเอาใจใสตอ
การทํางานหนักและตอความสําเร็จทางวิชาการ 

       ประการที่ 2  ความเปนเลิศทางวิชาการและการปรับปรุงอยางตอเนื่องเปนกิจกรรมที่
ทั้งครูและผูนําทางวิชาการตองรวมมือและชวยกันดําเนินตอไปเรื่อย ๆ  กิจกรรมตาง ๆที่เกี่ยวกับ
ความกาวหนาและผลสําเร็จของนักเรียน  บรรยากาศของโรงเรียน  การสรางแรงจูงใจใหกับครูและ 
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นักเรียน และขวัญกําลังใจของครูควรไดรับการกํากับติดตามและประเมินเปนประจําโดยมีเปาหมาย 
เพื่อการปรับปรุง 

ประการที่ 3  ครูเปนศูนยกลางของการปรับปรุงงานการเรียนการสอน  ในตอนทาย  ครู
นั่นเองที่จะสามารถเปลี่ยนและปรับปรุงการปฏิบัติการสอนของตนในหองเรียน  ดังนั้นแรงจูงใจ
ของครูและความมีวินัยในตนเองของครูจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา  ครูตองตัดสินใจวา
ตองการที่จะพัฒนา 

ประการที่ 4  ผูบริหารโรงเรียนตองใหการสนับสนุนและจัดหาทรัพยากรและสิ่งของจําเปน
เพื่อใหครูประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานในหองเรียน  ความจริงแลว  การจัดหาทรัพยากรใหแก
ครูเปนบทบาทพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียนอยูแลว 

ประการที่ 5  ผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูนําที่มีสติปญญาดีที่ทันตอการพัฒนาลาสุด
เกี่ยวกับการสอน  การเรียน  การสรางแรงจูงใจ  การบริหารจัดการหองเรียนและการประเมินผล  
และแลกเปลี่ยนเรียนรูแตละเรื่องกับครู 

ประการสุดทาย  ผูบริหารโรงเรียนจะตองนําในการรับรูและแสดงความยินดีเมื่อมีความ
เปนเลิศทางวิชาการรวมกับนักเรียนและครู  เพราะวากิจกรรมเชนนั้นชวยเสริมใหวิสัยทัศนและ
วัฒนธรรมความเปนเลิศทางวิชาการมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 

ภาวะผูนําทางวิชาการตามแนวความคิดของ Bossert  
ผูนําทางวิชาการตามแนวคิดของ  Bossert (1988) มีลักษณะดังนี้ 
1) เนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยกําหนดเปาหมายทางการเรียนการสอน  กําหนด

มาตรฐานการปฏิบัติของนักเรียน  และสงเสริมใหนักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานเหลานั้น 
2) ใหเวลาในการประสานงานและดูแลการสอนของครูมากขึ้น 
3)  มีความชํานาญในการสอน  สังเกตการณสอนของครูบอยขึ้น นิเทศการสอนและเขาไป

มีสวนรวมในการทํางานของครู และประเมินผลการทํางานของครูมากขึ้น 
4) ใสใจกับหลักสูตรและการสอนมากขึ้น 
5)  ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนการสอนจากเขตพื้นที่การศึกษา 
6)  สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนการสอน  โดยใหมีระเบียบขั้นตอนนอยลง และ

ลดภาระงานดานเอกสารของครูลง 
7)  รูโครงสรางของชุมชนและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผูปกครองนักเรียน 
ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในปจจุบันนี้ตองหลอมรวมลักษณะภาวะผูนําแบบดั้งเดิม

(traditional school leadership) อันไดแก การประเมินครู  การจัดงบประมาณ  การจัดตารางการเรียน
การสอน และการบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆเขากับการเกี่ยวพันอยางลึกซึ้งในเรื่องการ
สอนและการเรียน  ผูนําทางวิชาการที่มีประสิทธิผล(effective instructional leaders)คือผูที่ใสใจ
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อยางมากตอการจัดหลักสูตรและเรื่องราวเกี่ยวกับการสอนซึ่งสงผลโดยตรงตอความสําเร็จของ
นักเรียน  งานวิจัยยืนยันวา  บทบาทที่สําคัญนี้ขยายวงกวางเกินขอบขายงานของผูบริหารโรงเรียนที่
ตองใชลักษณะผูนําแบบอื่น ๆดวย  ผูมีบทบาทสําคัญในภาวะผูนําทางวิชาการไดแก ผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา   ผูประสานงานหลักสูตร  ผูบริหารโรงเรียน   ผูชวยผูบริหารโรงเรียน  
ศึกษานิเทศก  ผูดูแลงานการเรียนการสอน (Bossert, 1988) 

ภาวะผูนําทางวิชาการตามแนวความคิดของ Krug  
Krug (1992)  กลาวถึงพฤติกรรมหรือการกระทําที่แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําทางวิชาการที่มี 

ประสิทธิผล  โดยจัดเปนองคประกอบที่สําคัญได 5 องคประกอบ ซ่ึงถือวาครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ
ของผูนําทางวิชาการที่มีประสิทธิผล  ดังนี้ 

   1)  การกําหนดพันธกิจ (Defining Mission)  งานวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล  
แสดงใหเห็นวา  จุดประสงคที่ระบุไวชัดเจนแลวนั้น  จะตองสื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขาใจ
แจมแจง  การจัดทํากรอบเปาหมาย  จุดประสงค  และพันธกิจ นั้น  จะตองไมประมาณการสูงเกินไป  
จุดประสงคที่ระบุชัดเจนตองเปนไปตามสภาพการณในชวงเวลาหรือชวงวิกฤติดวย  การปฏิบัติการ
โดยไมมีพันธกิจที่ระบุชัดเจนนั้น  ก็เหมือนกับการออกเดินทางที่ไมมีจุดหมายในใจ 

   2)  การบริหารหลักสูตรและการสอน  (Managing Curriculum and Instruction)  การสอน
ถือวาเปนการบริการเบื้องตนของโรงเรียน ดังนั้น  อยางนอยที่สุด  ผูบริหารโรงเรียนจะตองรู
ขอบขายของรายวิชาที่สอนและรูความจําเปนที่ตองสอนรายวิชานั้น ๆ  การมีพื้นฐานความรูกวาง ๆ
ที่ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําพาผูอ่ืนดําเนินการตามพันธกิจของโรงเรียนได  ก็ถือวาเปนสิ่งจําเปน  
ผูบริหารโรงเรียนสามารถใหขอมูลสารสนเทศและทิศทางแกครูเกี่ยวกับวิธีสอน  และผูบริหารควร
ใสใจและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรอยางจริงจัง 
 3)  การนิเทศการสอน (Supervising Teaching)  ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทในการนิเทศ
การสอน  โดยใหถือวา  เปนวิธีการพัฒนาครูอยางจริงจังมากกวาจะเปนเพียง การนิเทศการสอนตาม
สภาพปญหา (clinic supervision)  การประเมินการปฏิบัติงานเปนการพิจารณายอนหลัง  แตภาวะ
ผูนําทางวิชาการเปนการมองไปขางหนา  ซึ่งเรื่องนี้จะตองนํามาใสใจใหมากวา  เวลานี้ทําอะไรได  
ไมใชมองวาไดทําอะไรแลว  ผูนําทางวิชาการตองใหโอกาสครูไดพัฒนาวิชาชีพทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน  ดวยเปาหมายการพัฒนาคุณภาพในตัวของครูแตละคน  ซ่ึงจะชวยเพิ่มพูนการเรียนรู
ของนักเรียนได 
 4)  การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน (Monitoring Student Progress)  ถึงแมวา 
ตลาดที่รับคนเรียนจบเขาทํางานจะเปนการทดสอบขั้นสุดทายก็ตาม  ผูบริหารโรงเรียนยังตองทํา
การตรวจสอบคุณภาพการเตรียมนักเรียน  ผูนําทางวิชาการที่มีประสิทธิผล  จะตองมีวิธีการ
หลากหลายในการประเมินความกาวหนาของนักเรียนและตองทําการประเมินเปนประจํา  ผูบริหาร
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โรงเรียนจะตองบอกความหมายของผลลัพธไดอยางชัดเจนเมื่อจําเปน  ผูบริหารโรงเรียนมีความรู
ความสามารถในการทบทวนผลและใชผลนั้นชวยครู  ชวยนักเรียนและชวยผูปกครองในการพัฒนา
กลยุทธเพื่อปรับปรุงผลการเรียนการสอน  ผูบริหารโรงเรียนไมสามารถจะตีความการประเมินใน
โรงเรียนไดทุกครั้ง  แตก็ควรระบุใหชัดเจนวา  มีความคาดหวังที่จะใหมีการทดสอบ  การตีความ
และการสนองตอบ  และคาดหวังที่จะใหมีการกํากับติดตามกระบวนการทั้งหมด 
 5) การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน (Promoting Instructional Climate)  เมื่อ
บรรยากาศของโรงเรียนเปนบรรยากาศที่แสดงวาเห็นคุณคาของการเรียนรูและเปนบรรยากาศที่
สงเสริมใหบรรลุผลสําเร็จได  จึงเปนการยากที่จะไมเรียนรู  ผูบริหารโรงเรียนรับผิดชอบการสราง
บรรยากาศการศึกษาทุกระดับและเปนบรรยากาศที่จะชวยดึงพลังงานของนักเรียนและครูออกมา    
มีหลายวิธีการที่จะทําใหเกิดผลได  เชน  การจัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและเปนระเบียบ  การจัด
กิจกรรมที่ใหนักเรียนเปนสําคัญ  และใหเปนที่เขาใจโดยทั่วกันวา  ส่ิงที่ถือวาสุดยอด  คือการที่แต
ละคนไดทําในสวนของตนเองใหดีที่สุด  ทั้งนี้เปนเพราะวา  ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดมีความ
คาดหวังอยางมากกับนักเรียน (Krug, 1992) 
 ภาวะผูนําทางวิชาการตามขอกําหนด ของ U.S. Department of  Education (2005)   

กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาไดใหความสําคัญของผูบริหารโรงเรียนวาตอง
แสดง ออกวาเปนผูมีภาวะผูนําทางวิชาการ  ดังนี้ 

   1) การจัดลําดับความสําคัญ (Prioritization)  ใหถือวาการสอนและการเรียนเปนเรื่อง
สําคัญที่สุดเสมอ  ภาวะผูนําเปนสมดุลของการบริหารจัดการกับวิสัยทัศน  ทั้งที่ผูนําตองปฏิบัติ
ภารกิจอื่น ๆ งานการเรียนการสอนก็ยังตองเปนเรื่องที่ผูนําตองจัดเวลาให 

   2)  การใหความสําคัญกับการวิจัยเชิงวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการอาน (Scientifically-based 
Reading Research)  ผูนําทางวิชาการตองเปนผูรูดีโดยอาศัยงานวิจัยเกี่ยวกับการอาน และรูดีเกี่ยวกบั
การสอนอานที่มีประสิทธิผลเพ่ือที่จะชวยใหสามารถเลือกใชอุปกรณการสอนและสามารถกํากับ
การใชประโยชนได  สามารถชวยครูในการพัฒนาวิชาชีพครูได  จะชวยทําใหครูรับรูตลอดเวลาและ
จะชวยใหการกํากับติดตามไดใกลชิดมากยิ่งขึ้น 

   3)  การเนนความสอดคลองตอหลักสูตร  การสอน  การประเมินผลและมาตรฐาน (Focus 
on Alignment of Curriculum, Instruction, Assessment, and Standards)  ถาหากความสําเร็จของ
นักเรียนคือเปาหมาย และเปาหมายนั้นสามารถวัดไดดวยการประเมินที่อาศัยมาตรฐานเปนเกณฑ  
หลักสูตร  การสอนและการประเมิน เหลานี้ตองสอดคลองกับมาตรฐาน หากไมสอดคลองกันกับ
มาตรฐาน  ก็คงแสดงใหเห็นเปนหลักฐานไมไดวานักเรียนมีผลสําเร็จ  ความสอดคลองตรงกันเปน
กระบวนการที่ตองมีและดําเนินตอไปเรื่อย ๆในขณะที่เกณฑมาตรฐาน หลักสูตร และการประเมิน
หมุนเวียนผานขั้นตอนการพัฒนาไปเรื่อย ๆ 
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4)  การวิเคราะหขอมูล(Data analysis) ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์นั้น  ผูนําที่มีประสิทธิผลจะ
ใชแหลงขอมูลหลากหลายเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจทุกระดับจะตองอาศัยขอมูล
ที่ตรงกับปญหา  เจาหนาที่ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถใชขอมูลเพื่อชวยผูบริหาร
โรงเรียนใหเปนผูนําที่มีประสิทธิผลมากขึ้น และเจาหนาที่ก็สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่เปน
นโยบายและหลักสูตร  ผูบริหารโรงเรียนสามารถใชขอมูลเพื่อเปนแนวทางเนนงานการเรียนการ
สอนและเปนแนวทางการพัฒนาวิชาชีพของครู  ผูมีหนาที่กํากับดูแลก็สามารถชวยครูในการใช
ขอมูลเพื่อการจัดกลุมนักเรียนและเพื่อช้ีชัดความตองการของนักเรียนได 
 5)  มีวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องสําหรับผูใหญ (Culture of Continuous Learning for 
Adults) การสอนที่มีประสิทธิผลนั้นเปนทักษะที่ไมมีวันสมบูรณ  ครูทุกคนสามารถใชเวลาที่เหลือ
ทําประโยชนเพื่อปรับปรุงการสอนของตนเอง   งานวิจัยช้ีใหเห็นวา  ผูบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลยอมเห็นวา  การปรับปรุงการสอนเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการไปอยางตอเนื่อง  
ผูนําที่เห็นความสําคัญของการคงสภาพการเรียนรูยอมจัดหาเวลาใหครูไดรับการฝกอบรมในเรื่อง
เกี่ยวของกันนี้  ผูนําจะคอยติดตาม  กํากับและใหการสนับสนุนใหการเรียนรูใหมนี้มีความยั่งยืน 
(U.S. Department of Education, 2005) 

ภาวะผูนําทางวิชาการตามแนวความคิดของ MacNeill, Cavanagh, and Silcox  
 MacNeill, Cavanagh, and Silcox (2003) ไดระบุวา ผูนําทางวิชาการมีพฤติกรรมหลาย
ประการ  ดังนี้ 

1. คํานึงถึงความคาดหวังของสังคมที่มีตอโรงเรียนโดยเฉพาะดานคุณธรรม จริยธรรม 
2.  กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน โดยเนนการมีสวนรวม 
3.  ทําใหครูและนกัเรียนมีความมุงมั่นและรับผิดชอบตอพันธกิจ 
4.  นําความรูของผูเชี่ยวชาญมาใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาการของนักเรียน 
5.  พัฒนาการสอนของครู 
6.  เปดโอกาสใหครูไดรับการพัฒนาและมีสวนรวมในการบริหาร 
7.  ใชภาวะผูนําหลายดานกับครู 
8.  ใหความสําคัญแกการสอนมากกวาการบริหารทั่วไป 
9.  สรางสรรคและแลกเปลี่ยนความรูภายในโรงเรียน 
10. สรางความสัมพันธกับชุมชน 
11. ทบทวนและปรับปรุงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน  
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ภาวะผูนําทางวิชาการตามแนวความคิดของ McEwan  
McEwan (1998) มีแนวคิดเกี่ยวกับผูนําทางวิชาการวา ผูบริหารโรงเรียนที่เปนผูนําทาง

วิชาการจะตองทําการตาง ๆใหเกิดผลดีตอชีวิตของนักเรียนและครู  องคประกอบในการปฏิบัติสู
ภาวะผูนําทางวิชาการที่มีประสิทธิผลมี 7 ประการ  ดังนี้ 

1)  สรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ  ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ  และ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการนั้น 

2) ผูบริหารโรงเรียนตองเปนบุคคลที่เปนแหลงขอมูลทางวิชาการใหแกครูได 
3) สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มุงการเรียนรู 
4) ส่ือสารสรางความเขาใจกับนักเรียนและครูเกี่ยวกับวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน 
5) ตั้งความคาดหวังตาง ๆไวสูงสําหรับครูและผูบริหารโรงเรียนเอง 
6) พัฒนาครูแกนนํา 
7) พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกบันักเรียน  ครูและผูปกครองนักเรียน 
ภาวะผูนําทางวิชาการตามแนวความคิดของ Blasé & Blasé 
Blasé & Blasé (2001)  ไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการและไดขอสรุปสวน

หนึ่งวา  ผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนําทางวิชาการเนนการปฏิบัติที่เห็นไดชัดเจน แสดงบทบาท
ผสมผสานโดยใชภาวะผูนําทางการเปลี่ยนแปลง (Transformational  Leadership) ภาวะผูนําแบบมี
สวนรวม(Participative Leadership) และการตัดสินใจรวมกัน (Shared Decision Making) ผูบริหาร
โรงเรียนที่มีภาวะผูนําทางวิชาการมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของครูในหองเรียน  ทําใหเกิดผลอยาง
มากตอครูในทางความรู  ความรูสึกและพฤติกรรม  เมื่อเปรียบเทียบความรูที่ไดจากงานวิจัย            
มีขอเสนอสําหรับการจัดการการเรียนรูของโรงเรียนวา  ผูบริหารโรงเรียนควรพิจารณาใชรูปแบบ
ภาวะผูนําทางวิชาการที่เนนเรื่องตอไปนี้ 

1)  เนนการเรียนการสอนเปนอันดับสําคัญที่สุด 
2)  สรางวัฒนธรรมการเรียนรู  การวิเคราะหและการวิพากษ 
3)  มีการตัดสินใจรวมกันเกี่ยวกับงานการเรียนการสอน 
4)  สรางขอตกลงของกลุมและขององคการ 
รูปแบบที่อยูบนพื้นฐานที่กวาง  (Broad-based Model) นี้ แสดงใหเห็นวา ผูนําทางวิชาการ

ควรผสมผสานการสะทอนความคิดเห็นและความกาวหนาของครูเพื่อสรางวัฒนธรรมโรงเรียนที่มี
ความรวมมือ ที่ใชขอมูลเปนฐาน ที่มีการวิพากษในการทดสอบในหมูผูเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อ
พัฒนาการสอนและการเรียน  รูปแบบนี้ยังชี้ใหเห็นอีกวา  ผูนําทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลจะตอง
ปฏิบัติในเรื่องตอไปนี้ 
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   1) สรางความมั่นใจวา กระบวนการภายในอันไดแก นโยบาย ธรรมเนียมปฏิบัติ  และการ
ปฏิบัติการสอน เหลานี้ลวนเชื่อมโยงไปสูการเรียนรู 

   2) ดํารงสภาพการพัฒนาวิชาชีพครู  การพูดคุย  การสืบคน  การวิพากษ  และวิธีการการ
แกปญหา  เพราะวิธีการเหลานี้ชวยทําใหเกิดการพัฒนา 

   3) แสดงพฤติกรรมภาวะผูนําเฉพาะที่มีในรูปแบบตามหลักการของทฤษฎี และตามที่มี
หลักฐานเห็นไดชัดเจนวาเกิดผลดีตอการเรียนรู (Blasé & Blasé, 2001) 

    ขอมูลที่ไดจากการศึกษางานวิจัยของ Blasé และ Blasé (2001) สามารถแบงออกเปน
สาระสําคัญ 3 ประการ คือ การพูดคุยกับครู การสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพของครู และการ
เอื้ออํานวยใหครูสะทอนความคิดเห็น  แสดงผลตามลักษณะสาระสําคัญได  ดังนี้ 
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ตารางที่  4   พฤติกรรมภาวะผูนําที่เกิดผลดีตอการเรียนรู (Blasé & Blasé, 2001) 
 
สาระสําคัญ พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการ 
1. การพูดคุยกับครู 
 
 
 
 
 
 
 

- สรางความไววางใจ 
- พัฒนากลุม 
- เอื้ออํานวยใหเกิดความรวมมือ 
- สนับสนุนการสอนงานกันในกลุมเพื่อน 
- สังเกตการณการสอนในหองเรียน 
- ประชุมครูเกี่ยวกับการสอนและการเรียน 
- มอบงานและอํานาจตัดสินใจแกครู 
- ปรากฏกายใหครูเห็นเปนประจํา 

2. การสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพ
ของครู   
 

- ศึกษาวรรณกรรมและโครงการที่ไดรับการ
พิสูจน มาแลว 
- สนับสนุนการปฏิบัติตามทักษะใหม   การ
ปฏิบัติการเสี่ยง(risk taking)  การใชนวัตกรรม     
- จัดทางเลือกในการพัฒนาครูอยางมีประสิทธิผล 
- ใหหลักการเกี่ยวกับการเติบโตของผูใหญใน
โครงการพัฒนาครู                 
 - ชมเชย  สนับสนุนและเอื้ออํานวยแกงานของคร ู
 - จัดหาทรัพยากรใหแกครู 
- สะทอนความเห็นและใหคําแนะนํา 

3. เอื้ออํานวยใหครูสะทอนความคิดเห็น 
 

- พัฒนาทักษะการสะทอนความคิดเห็นใหแกครู 
- สรางความรูทางวิชาชีพและความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งทางสังคมดวยความรวมมืออยางดี 
- พัฒนาทักษะการวิจัยเชิงปฏิบัติการใหแกครู 
- ใหรูปแบบการสืบคนความรู 
- ใชขอมูลในการถาม  ในการประเมิน และใน
การ  วิพากษ  ทั้งการสอนและการเรียน 
- ใหความเปนอิสระแกครูมากขึ้น 
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 ภาวะผูนําทางวิชาการตามขอกําหนดของ สมาคมครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาแหงชาติ 
(The National Association of Elementary School Principals)  
 Lashway (2002) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ ตามขอกําหนดของ  
สมาคมครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาแหงชาติวา ผูนําทางวิชาการมีบทบาท  6 ประการ  คือ 1) การ
ทําใหการเรียนรูของนักเรียนและผูใหญเปนเรื่องสําคัญที่สุด 2) การตั้งความคาดหวังตอการ
ปฏิบัติงานไวสูง 3) การเรงเนื้อหาและการสอนสูมาตรฐาน 4) การสรางวัฒนธรรม การเรียนรูอยาง
ตอเนื่องสําหรับผูใหญ 5) การใชแหลงขอมูลหลากหลายในการประเมินการเรียนรู  6) การกระตุน
ใหชุมชนสนับสนุนโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ 

ภาวะผูนําทางวิชาการตามแนวความคิดของ Hopkins และคณะ 
Hopkinsและคณะ (1997) ไดสรุปจากรายงานโครงการพัฒนาโรงเรียนเกี่ยวกับลักษณะ

ภาวะผูนําทางวิชาการวา  ผูนําทางวิชาการเปนผูที่มี 1) ความสามารถแสดงออกอยางชัดแจงเกี่ยวกับ
ส่ิงที่ทรงคุณคาและวิสัยทัศน (values and vision) ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน  และมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงหลักการ พฤติกรรมและโครงสรางที่จําเปนเพือ่
สงเสริมและดํารงส่ิงที่ทรงคุณคาและวิสัยทัศนนั้นไว 2) ความเขาใจขอบขายโครงสรางทาง
การศึกษาและผลที่จะเกิดแกผลสัมฤทธิ์และการเรียนรูของนักเรียน 3) ความสามารถในการแยกแยะ
ระหวางโครงสรางการพัฒนาและโครงสรางการบํารุงรักษา  กิจกรรมและวัฒนธรรม 4) การ
ปฐมนิเทศกลยุทธ  ความสามารถในการวางแผนอยางนอยในระยะกลางและความสามารถเชิงการ
จัดการที่เอื้อตอการใชการเปลี่ยนแปลงภายนอกใหเกิดประโยชนได 5) ความเขาใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของขีดความสามารถขององคการ  เขาใจบทบาทขององคการในการคงสภาพการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจวิธีการเพิ่มพูนการเปลี่ยนแปลงนั้น 6) ความมุงมั่นในการสงเสริมการสืบคน
ความรู โดยเฉพาะดวยคําถามวา “อยางไร” มากกวาที่จะเปนคําถามวา “อะไร” 7) ความมุงมั่นในการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง และมุงมั่นในการบริหารจัดการวิถีชีวิตครูที่ดี 8) ความสามารถใน
การกอใหเกิดความเชื่อถือและจัดเสริมแรงทางบวก 
 ภาวะผูนําทางวิชาการตามกฎหมาย No Child Left Behind    

กฎหมาย  No Child Left Behind Act of 2001 ของสหรัฐอเมริกาเนนความรับผิดชอบของ
ผูนําโรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษามีสวนสําคัญในการพัฒนาโรงเรียน  โดยยืนยันใหใชโครงการที่
มีประสิทธิผล  และจะตองใหมีหลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จและความยุติธรรมตอการ
เปลี่ยนแปลงการสอน  ผูบริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบในการจัดลําดับความสําคัญ  จัดความ
สอดคลอง  จัดทําการประเมิน  กํากับติดตาม  และเรียนรู  เพื่อใหบรรลุถึงผลสัมฤทธ์ิที่สูงขึ้นของ
นักเรียน 
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 1)  การจัดลําดับความสําคัญ (priority) งานวิจัย (U.S. Department of Education, 2005) 
ยืนยันวา  ผูบริหารโรงเรียนที่จัดใหงานวิชาการเปนเรื่องสําคัญในลําดับตนนั้นชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนใหสูงขึ้นได  ตามปรกติแลว ผูบริหารโรงเรียนมีอิสระพอในการจัดลําดับความสําคัญ
ของเรื่องตาง ๆในโรงเรียน  การจัดลําดับใหงานพัฒนาการเรียนการสอนมีความสําคัญสูงสุดนั้น  ทาํ
ใหผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจบริหารจัดการและสรางความเขาใจกับเรื่องที่เกี่ยวของ  อยางเชน  การ
สอนอานในระดับชั้นเรียนตาง ๆ  ผูบริหารโรงเรียนสามารถจัดตารางการสอน  จัดเวลาพบปะครูแต
ละระดับชั้น  จัดเวลาใหครูไดอบรมพัฒนาอาชีพและกํากับติดตามความกาวหนาและกํากับติดตาม
เพื่อใหมั่นใจวา  มีการใชวิธีการตามรูปแบบการวิจัยการอานเชิงวิทยาศาสตร (scientifically based 
reading research)ทั้งโรงเรียน  ส่ิงนี้เปนการแสดงใหเห็นวา  อะไรคือส่ิงสําคัญในโรงเรียน 

   2)  ความสอดคลอง (Alignment)  ผูบริหารโรงเรียนจะตองเขาใจและสรางความเขาใจ 
เกี่ยวกับความสอดคลอง  ตองแจงใหครูทราบถึงความสําคัญของความสอดคลองวาหลักสูตร  การ
สอนและการประเมินนั้นมีความสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนดหรือไม  ตองแนะนําแนวปฏิบัติ
ตามความสอดคลองที่มีประสิทธิผล  ใหมีการจัดกลุมศึกษาหรือการประชุมพบปะดวยความ
คาดหวังวา  ครูจะชวยกันตีความสาระของมาตรฐาน  ชวยกันศึกษาขอบขายและลําดับของหลักสูตร  
แลกเปลี่ยนวิธีการสอนที่มีประสิทธิผล  ชวยกันตรวจสอบประเด็นการประเมิน  และชวยกัน
วิเคราะหงานนักเรียนเพื่อทราบความมีประสิทธิผลของการสอน  กิจกรรมเหลานี้ชวยทําใหมั่นใจวา 
มีความสอดคลองกับมาตรฐาน และชวยใหโครงการอานกอนมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 
 3) การประเมิน (Assessment) ในการประเมินนั้น  ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญใน
การเลือกเครื่องมือที่ใชทําการประเมินตามแนวทางที่กําหนดโดยโครงการการอานมากอน (Reading 
First) ผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความสําคัญกับการแจกแบบประเมิน  การใหคะแนน  การายงาน
ผล  และการใชขอมูลการประเมินอยางเหมาะสม  ใหถือวาเปนสวนสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนที่สูงขึ้น  ผูบริหารโรงเรียนควรวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนอยูเปนประจําเพื่อ
ทราบผลการตัดสินใจตาง ๆหรือที่จะตัดสินใจตอไปอันเกี่ยวเนื่องกับนโยบาย  โครงการ  และการ
พัฒนาวิชาชีพของครู  ครูอาจตองการคําแนะนําในการแจกแบบสอบถาม  การใหคะแนน  การ
ตีความจากขอมูล  และการวิเคราะห  รวมถึงการใชขอมูลในการปรับเปลี่ยนการสอน  ผูบริหาร
โรงเรียนเปนผูรับผิชอบเพื่อใหมั่นใจวา  ครูไดรับคําแนะนําตามที่ตองการ 
     4)  การกํากับติดตาม (Monitoring)  การกํากับติดตามถือเปนบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งที่
ผูบริหารโรงเรียนตองรับผิดชอบ ชวยทําใหมั่นใจวา  ไดมีการนําโครงการการอานกอนไปใชตรง
กับความเปนจริงและใหมั่นใจวา ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงการสอนตามขอมูลที่ช้ีวัดและตามที่
ผูบริหารโรงเรียนคาดหวัง  เมื่อมีการวิเคราะหขอมูลและครูเขาใจวาขอมูลเหลานั้นบงบอกอะไร
แลว  ก็จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการสอนเกิดขึ้น  ผูบริหารโรงเรียนติดตามการทํางานของครูโดย
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การถามไถ  เยี่ยมหองเรียน  และทบทวนขอมูลตามลําดับเพื่อยืนยันวา  มีการเปลี่ยนแปลงการสอน
เกิดขึ้นและกําลังมีความกาวหนา  ผูบริหารโรงเรียนควรปฏิบัติตามคําแนะนําของภาษิตโบราณที่วา  
“อยาไดคาดหวังกับสิ่งที่ไมไดตรวจสอบ” (Don’t expect what you don’t inspect). หากไมมีการ
ตรวจสอบงานการเรียนการสอน  ผูนําก็ไมควรคาดหวังวาจะมีการพัฒนา 

   5)  การเรียนรู (Learning) ในการทํางานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนั้น ผูบริหาร 
โรงเรียน ตองรวมมือกับครูในการกําหนดความตรงสอดคลอง  การสอน และการประเมิน  จัดเวลา
ใหครูไดรวมประชุมสัมมนาพัฒนาวิชาชีพ  สะทอนความคิดเห็นตอครูอยางสรางสรรคและใหการ
สนับสนุนครู  ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีขอมูลขาวสารอยางดีเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  การที่
ผูบริหารโรงเรียนจัดเวลาใหครูเพื่อใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพและเขารวมในการประชุมสัมมนา
พัฒนาวิชาชีพของครูนั้น  เปนการเสริมแรงใหผูบริหารโรงเรียนไดเห็นลักษณะที่เปนบวกของ
สภาพการเรียนรูที่ตอเนื่อง 
  ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลคือคนที่เกงในเรื่องการจัดลําดับความสําคัญ  รูดีตลอด
เกี่ยวกับความสอดคลองของเรื่องตาง ๆ  มีความรูเกี่ยวกับการประเมินผลและสนับสนุนการทํางาน
ที่รวมมือกันของผูมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนา  ผูบริหารโรงเรียนอยางนี้ถือวา
เปนผูนําผูเปดประตูสูการพัฒนาโรงเรียนและสูผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สูงขึ้น (U.S. Department 
of Education, 2005) 
 ภาวะผูนําทางวิชาการตามกฎหมาย Instructional Leadership  
 กฎหมาย Instructional Leadership Act of 2007 ของสหรัฐ อเมริกา ฉบับนี้  กําหนดให
พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมฝกอบรมผูบริหารโรงเรียนดานทักษะการสอน  นอกจากฝกอบรม
ผูบริหารโรงเรียนแลว  กฎหมายนี้ยังเสนอใหรวมเอาทักษะตาง ๆเหลานี้เขาไวในการออกเกียรติ
บัตรและออกใบอนุญาตของรัฐ และกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐใหพัฒนาเพื่อ
ฝกอบรมผูบริหารโรงเรียนในดานทักษะภาวะผูนําทางวิชาการ และระบุในคํานิยามผูบริหาร
โรงเรียนวาตองเปนผูมีคุณภาพสูง (highly qualified principal - HQP)  กลาวคือ ผูบริหารโรงเรียน
จะตอง 1) แสดงใหเห็นวามีความตระหนักถึงทักษะดานความรูและทัศนคติที่ตองการตอการนําการ
เรียนการสอนในโรงเรียนอยางมีประสิทธิผล 2)ใสใจตอการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง             
ใชประโยชนจากผลรวมของการวิจัยทางวิชาการ การใชการกระตุนเชิงพัฒนา  การสะทอนตนเอง  
การเปนพี่เล้ียงและการฝกงาน  และ 3) แสดงใหเห็นวามีความสามารถในการบริหาร การสรางและ
รักษาโรงเรียนแหงการเรียนรูระดับมืออาชีพที่ใชขอมูลอยางมีประสิทธิผลตอการพัฒนาและตอการ
จัดการสอนใหนักเรียนทั้งหมดเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น กฏหมายนี้เนนมาตรฐานภาวะผูนํา
ทางวิชาการ (GovTrack.us. H.R. 3441--110th Congress, 2007) 
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รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการ( Instructional Leadership Models) 
นักวิจัยนิยามความหมายของภาวะผูนําทางวิชาการโดยอาศัย ลักษณะพฤติกรรม และ

กระบวนการที่บุคคลจําเปนในการนําโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิผล  ดวยเหตุนี้  รูปแบบทาง
ความคิดหลายอยางก็ทําใหมีภาวะผูนําทางวิชาการ ในบทนี้จะนําเสนอรูปแบบภาวะผูนําทาง
วิชาการ 7 รูปแบบไดแก 1) รูปแบบของฮาลินเจอรและเมอรฟ ( Hallinger & Murphy’s Model)       
2) รูปแบบของเมอรฟ (Murphy’s Model)  3) รูปแบบของเว็บเบอร ( Weber’s Model ) 4) รูปแบบ
ภาวะผูนําทางวิชาการที่ปรับใหงายโดย Alig-Mielcarek และ Hoy  5) รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการ
ของ Alig-Mielcarek & Hoy  6)  รูปแบบของแม็คอีวาน (McEwan’s) และ 7) รูปแบบของ ประสิทธิ์ 
เขียวศรีและคณะ  ดังนี้ 

รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการของฮาลินเจอรและเมอรฟ  (Hallinger & Murphy’s  Model)  
Hallinger และ Murphy (1985)  ไดพัฒนารูปแบบการจัดการการสอนจากการตรวจสอบ

พฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลของโรงเรียน  ไดเสริมขอมูลสารสนเทศจากเอกสารของโรงเรียน เชน  การสังเกต
ผูบริหารโรงเรียนระหวางการประเมิน  ขอความบรรยายกิจกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่มุงสงเสริม
หลักสูตรและการสอนในโรงเรียน และบันทึกการประชุมครูและวาระสําคัญของโรงเรียน  จาก
สมมติฐานของแบบสอบถามและขอมูลสารสนเทศองคการ  Hallinger และ Murphy (1985)          
ไดสรางกรอบการบริหารจัดการทางวิชาการซึ่งมี 3  มิติและ 11  คําอธิบายงาน  Hallinger และ 
Murphy แลวสรางเครื่องมือประเมินพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่
เรียกวา  มาตรวัดระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน (The Principal Instructional 
Management Rating Scale)  แนวความคิดของ Hallinger และ Murphy เร่ืองการบริหารวิชาการ      
ไดแสดงไวในตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่  5  รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการของฮาลินเจอรและเมอรฟ (Hallinger & Murphy, 1985)  
 

กําหนดพันธกจิใหชัดเจน บริหารงานการสอน สงเสริมบรรยากาศโรงเรียน 
• จัดทํากรอบเปาหมาย 
• ส่ือสารเปาหมายของ 
โรงเรียนใหเปนที่เขาใจ  

•นิเทศและประเมินการสอน 
• ประสานงานการจัดและใช
หลักสูตร  
• กํากับติดตามความกาวหนา
ของนักเรียน  

• ปกปองเวลาการสอน 
• สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู 
• ปรากฏกายใหเห็นอยูเสมอ  
• ใหขวัญกําลังใจแกครู 
• สงเสริมมาตรฐานทาง 
วิชาการใหเขมแข็ง 
 • ใหขวัญกําลังใจแกนักเรียน 

 
มิติการนิยามวิสัยทัศนของโรงเรียนประกอบดวย  คําอธิบายงานของผูบริหารโรงเรียน

เกี่ยวกับกรอบเปาหมายโรงเรียนและการสื่อสารใหเขาใจเปาหมายของโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียน
แสดงวาเห็นความสําคัญของกรอบเปาหมายของโรงเรียนโดยการทํางานกับผูปกครองนักเรียนและ
ครูเพื่อที่จะกําหนดทิศทางการพัฒนาภายในโรงเรียน และพัฒนาเปาหมายการปฏิบัติงานไปสู
ทิศทางเหลานี้  หนาที่การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียนหมายถึงวิธีการที่ผูบริหารโรงเรียนแสดงให
เห็นถึงความสําคัญของเปาหมายของโรงเรียนตอครู  ผูปกครองนักเรียนและนักเรียน  การสื่อสารนี้
ทําไดโดยใชการสื่อสารทั้งที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ  เชน หนังสือคูมือ  การประชุมครู    
การประชุมใหญของโรงเรียน  การพูดคุยกับครูหรือนักเรียน  การใชปายนิเทศ  และการประชุมครู
และผูปกครอง  การบริหารการสอนเกี่ยวของโดยตรงกับครูในเรื่องหลักสูตรและการสอน  ภาระ
งานประกอบดวย  การนิเทศและประเมินการสอน  การประสานงานการจัดและใชหลักสูตร  และ
กํากับติดตามความ กาวหนาของนักเรียน  การนิเทศและการประเมินการสอนประกอบดวยกิจกรรม
ที่สงเสริมการสอนใหครู  กํากับการสอนในหองเรียนโดยการเขาเยี่ยมหองเรียนอยางไมเปนทางการ  
และจัดการปฏิบัติการตาง  ๆในหองเรียนใหสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน  การประสานงาน
การจัดและใชหลักสูตร อางถึงผูบริหารโรงเรียนที่จัดโอกาสใหครูรวมมือจัดทําหลักสูตรให
สอดคลองกับมาตรฐานและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์  งานบริหารงานการสอน มีหนาที่กํากับ
ความกาวหนาของนักเรียน อางถึงการที่ผูบริหารโรงเรียนใชผลของการทดสอบเพื่อกําหนด
เปาหมาย ประเมินหลักสูตร ประเมินการการสอน  และวัดผลการความกาวหนาไปสูเปาหมายของ
โรงเรียน   การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีในโรงเรียนหมายถึงการที่ผูบริหารโรงเรียนมี
พฤติกรรมปกปองเวลาสอน  สงเสริมการพัฒนาอาชีพ  ปรากฏกายใหเห็นเสมอ ใหขวัญกําลังใจ    
แกครู สงเสริมมาตรฐานทางวิชาการใหเขมแข็ง  ใหขวัญกําลังใจเมื่อมีการเรียนรู  งานในหนาที่ของ
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ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญเปนกิจกรรมทางออมที่ชวยสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่เปนบวก  
ผูบริหารโรงเรียนมีอิทธิพลตอทัศนคติของนักเรียนและครูโดยอาศัยการจัดรางวัลซ่ึงจะชวย
เสริมแรงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและความพยายามเปนผลดี  โดยอาศัยมาตรฐานที่ชัดเจนที่
สามารถรวบรวมสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังจากนักเรียน  โดยอาศัยการใชเวลาของโรงเรียนอยาง
ระมัดระวัง  และโดยการเลือกและใชโครงการพัฒนาครูที่มีคุณภาพสูง  คําอธิบายงานในมิตินี้ชวย
รวบรวมกิจกรรมตาง ๆที่จําเปนเพื่อใหมีอิทธิพลตอการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีโดยอาศัย
กิจกรรมทางออมเหลานี้ 

รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการของเมอรฟ (Murphy’s Model) 
Murphy (1990) ไดศึกษารวบรวมภาวะผูนําทางวิชาการไวอยางเปนระบบและเขาใจไดงาย  

โดยไดสังเคราะหจากผลของการวิจัยจากวรรณกรรม  เอกสารเกี่ยวกับ  โรงเรียนที่มีประสิทธิผล  
การปรับปรุงโรงเรียน  การพัฒนาครู  และการเปลี่ยนแปลงองคการ  อาศัยการศึกษาวรรณกรรมนี้  
เขาไดสรางกรอบภาวะผูนําทางวิชาการซึ่งรวมเอาการศึกษาวิจัยและขอคนพบเอาไวมาก  กรอบงาน
นี้ประกอบดวยมิติภาวะผูนําทางวิชาการ 4 มิติ  แลวแยกออกเปน  16 บทบาทหรือพฤติกรรม ภาวะ
ผูนําทางวิชาการ 4  มิติ ไดแก  การสรางพันธกิจและเปาหมาย  การบริหารหนาที่การผลิตทาง
การศึกษา  การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูทางวิชาการ  และการพัฒนาสิ่งแวดลอม  ซ่ึงจะได
กลาวถึงและชี้ใหเห็นบทบาทหรือพฤติกรรมตาง ๆของผูนําทางวิชาการในแตละมิติ  การสรางพันธกิจ
และเปาหมายเปนเรื่องพื้นฐานในการสรางความรูสึกวามีจุดประสงครวม และเชื่อมโยงการทํางาน
ตาง ๆภายในโรงเรียนที่เกี่ยวกับวิสัยทัศนเดียวกัน  Murphy  ไดแยกมิตินี้ออกเปนพฤติกรรมหลัก
ของผูบริหารโรงเรียนในการจัดทํากรอบเปาหมายโรงเรียนและการสื่อสารเปาหมายโรงเรียนใหเปน
ที่เขาใจ  การจัดทํากรอบเปาหมายโรงเรียนคือการกําหนดเปาหมายที่เนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุก
คน โดยการรวบรวมขอมูลผลการเรียนของนักเรียนทั้งที่ผานมาและที่เปนปจจุบัน  และการรวม
หนาที่รับผิดชอบของครูเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  สื่อสารเปาหมายบอย ๆใหเปนที่เขาใจ  ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการแกนักเรียน  ผูปกครองและครู  เนนย้ําความสําคัญวาเปาหมายชวยช้ีวา
โรงเรียนตองมีกิจกรรมอะไรบาง  การบริหารหนาที่การผลิตทางการศึกษาของโรงเรียนเปนมิติที่สอง  
มิตินี้เนนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  ผูนําทางวิชาการสงเสริมการสอนที่มีคุณภาพ
โดยการจัดประชุมและประเมินครู การเยี่ยมหองเรียน  การใหคําแนะนําเฉพาะและสะทอนผลการ
สอนและกระบวนการเรียนรู  กําหนดงานของครูเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกการเรียนรูของ
นักเรียน (Murphy, 1990; Teddlie & Stringfield, 1993)  นอกจากนี้  ผูบริหารโรงเรียนยังตองจัดและ
ปองกันเวลาการสอนโดยใหถือวาเปนนโยบายและกล-ยุทธของโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนรวมกับ
ครูบริหารจัดการหลักสูตร  เปาหมายและวัตถุประสงคของโรงเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานของรัฐ  
แบบการประเมินของรัฐ  และหลักสูตรของเขตพื้นที่การศึกษา  ผูนําทางวิชาการกํากับติดตาม
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ความกาวหนาของนักเรียนบอย ๆ ผูนําทางวิชาการเปนแบบอยางในการใชขอมูลเพื่อกําหนด
เปาหมายและประเมินการสอน (Murphy, 1990)  การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูมีองคประกอบ
ไดแก  พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลตอปทัสฐาน  ความเชื่อ  และทัศนคติของครู  
นักเรียน  และผูปกครอง  ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรูของโรงเรียนที่มี
ประโยชนตอการเรียนการสอนโดยการสรางความคาดหวังและมาตรฐานเชิงบวก  โดยการอยูใน
โรงเรียนปรากฏกายใหเห็นใหมาก   การใหขวัญกําลังใจแกครูและนักเรียน และสงเสริมการพัฒนา
วิชาชีพครู มิตินี้เกี่ยวของโดยตรงกับกระบวนการการเรียนการสอนในหองเรียน  มิติสุดทายคือ  
การพัฒนาสิ่งแวดลอมที่สนับสนุนงานการเรียนการสอน  มิตินี้ช้ีใหเห็นวา ผูนําทางวิชาการสราง
โครงสรางและกระบวนการขององคการที่สนับสนุนกระบวนการการเรียนการสอน  ผูบริหาร
โรงเรียนที่ทําตัวเปนตัวอยางในมิตินี้สรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่ปลอดภัยและเปนระเบียบ  
ผูบริหารโรงเรียนเชนนี้ จะใหโอกาสแกนักเรียนเขามาเกี่ยวของอยางมีความหมาย  พัฒนาความ
รวมมือและความสามัคคีของครู  รักษาทรัพยากรภายนอกที่สนับสนุนเปาหมายของโรงเรียน  และ 
รวมสายสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน  กรอบแนวคิดภาวะผูนําทางวิชาการของเมอรฟ 
(Murphy’s instructional leadership comprehensive framework)  ที่แสดงใหเห็นในตารางที่ 9  ทํา
ใหเห็นการทดสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูนําทางวิชาการ  อยางไรก็ตาม  กรอบแนวคิดนี้ ซ่ึงพัฒนามา
จากการสังเคราะหเอกสาร ก็ยังไมไดทดสอบใหเปนที่ประจักษ  ยังไมเห็นชัดเจนวา  ผูนําที่แสดง
พฤติกรรมจากทุกมิติ เปนผูมีความตระหนักอยางมากจากเปาหมายพื้นฐานของโรงเรียน  นั่นคือ  
ผลสัมฤทธิ์สูงของนักเรียน 
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ตารางที่ 6 รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการของเมอรฟ (Murphy, 1990) 
 
พัฒนาพันธกิจและ
เปาหมาย 

บริหารหนาที่การผลิต
ทางการศึกษา  

สงเสริมบรรยากาศ 
การเรียนรูเชิงวิชาการ 

พัฒนาสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู 

• จัดทํากรอบ 
เปาหมายของ 
โรงเรียน  
• ส่ือสารเปาหมาย 
ของโรงเรียนให 
เปนที่เขาใจ  
 

• สนับสนุนสงเสริม 
การสอนที่มีคุณภาพ 
• นิเทศและประเมิน 
การสอน 
• จัดหาเวลาและ 
ปกปองเวลาของการ 
สอน        
• ประสานงานการจัด
และใชหลักสูตร 
• กํากับติดตามความ 
กาวหนาของนักเรียน 

• สรางความคาดหวัง 
และมาตรฐานที่เปน 
 บวก 
• ปรากฏกายใหเห็นอยู 
บอย ๆ 
• ใหขวัญกําลังใจแกครู 
และนักเรียน 
• สงเสริมการพัฒนา 
วิชาชีพครู 

• สรางสิ่งแวดลอม 
แหงการเรียนรูที่เปน 
ระเบียบและปลอดภัย 
• จัดโอกาสใหนักเรียน
มีสวนเกี่ยวของอยางมี
ความหมาย 
• พัฒนาใหมีความ 
รวมมือและความ 
สามัคคีในหมูครู 
• รักษาทรัพยากร 
ภายนอกที่สนับสนุน 
เปาหมายของโรงเรียน 
• สรางความสัมพันธ 
ระหวางบานกับ 
โรงเรียนใหเขมแข็ง 

 
รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการของเว็บเบอร (Weber’s Model)  
Weber (1996) กลาววา มีความจําเปนที่ตองมีภาวะผูนําทางวิชาการโดยไมคํานึงถึง

โครงสรางองคการของโรงเรียน  Weber ไดสรุปวา  งานวิจัยแสดงใหเห็นวา  ถาความเปนผูนําทาง
วิชาการไมมีอยูในตัวผูบริหารโรงเรียน  ก็ยังจําเปนที่จะตองกําหนดใหผูนํามีลักษณะเชนนั้น  
วิธีการที่ไมมีผูนําคณะทํางานตองานวิชาการของโรงเรียน  ก็ถือวามีคุณภาพที่นาสนใจอยางมาก  แต
คนระดับมืออาชีพกลุมใหญก็ยังจําเปนตองมีจุดเล็ก ๆจุดเดียวที่ตองคอยใสใจและสนับสนุนอยาง
แข็งขันตอการเรียนการสอน ความคิดเห็นของWeber เปนเรื่องนาสะเทือนใจเกี่ยวกับภาวะผูนํารวม
และการบริหารจัดการโดยอาศัยโรงเรียนเปนฐาน  ภาวะผูนําทางวิชาการจึงตองไดรับความใสใจ
ตอไป  โดยไมตองคํานึงถึงธรรมชาติสายงานการบริหารองคการของโรงเรียน   

Weber ไดจัดลักษณะจําเปน  5 ประการเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ  ไดแก  1) การ
กําหนดพันธกิจของโรงเรียน  2) การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน  3) สงเสริมบรรยากาศ
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การเรียนรูที่เปนบวก  4) สังเกตและปรับปรุงการสอน  และ  5)  การประเมินการสอน  Weber 
บรรยายวา  การกําหนดพันธกิจของโรงเรียนเปนกระบวนการความรวมมือที่แข็งขัน  และเปน
กระบวนการสะทอนความคิดเห็นเพื่อสรางพันธกิจที่ชัดเจนและซื่อตรง  พันธกิจของโรงเรียนจะ
เปนสิ่งผูกมัดครู  นักเรียน และผูปกครองใหมีวิสัยทัศนรวมกัน  ผูนําทางวิชาการใหโอกาสผูมีสวน
ไดสวนเสียไดอภิปรายคานิยามและความคาดหวังของโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนและผูมีสวนได
สวนเสียรวมกันสรางพันธกิจรวมเพื่อโรงเรียน  การบริหารหลักสูตรและการสอนตองสอดคลองกับ
พันธกิจของโรงเรียน  ความรูความสามารถของผูนําทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติทางวิชาการและ
การนิเทศการปฏิบัติในหองเรียนทําใหครูไดรับการจัดทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใหโอกาสนักเรียน
ประสบผลสําเร็จได  ผูนําชวยครูใชงานวิจัยเพื่อการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดและใชงานวิจัยเพื่อกลยุทธ
ทางวิชาการใหโรงเรียนบรรลุเปาหมายเพื่อผลการเรียนของนักเรียน  การสงเสริมบรรยากาศการ
เรียนรูที่เปนบวกประกอบดวย  ความคาดหวังและทัศนคติของโรงเรียนโดยรวม   

“แทจริงแลว  ในจํานวนองคประกอบที่สําคัญทั้งหมดที่ปรากฏวามีผลตอการเรียนรูของ
นักเรียนนั้น  ส่ิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดอาจเปนการกําหนดความเชื่อ  คานิยมและทัศนคติที่ฝายบริหาร  
ครูและนักเรียนยึดถือเกี่ยวกับการเรียนรู” (Weber, 1996)  ผูนําสามารถสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู
ใหเปนบวกไดโดยการสื่อสารเปาหมายทางวิชาการใหเปนที่เขาใจ  การตั้งความคาดหวังไวสูงเพื่อ
ผลการปฏิบัติงาน  การสรางสิ่งแวดลอมการเรียนรูที่เปนระเบียบที่มีความคาดหวังทางวินัยชัดเจน  
และทํางานเพื่อใหครูเพิ่มความมุงมั่นในการทํางานเพื่อโรงเรียน การสังเกตและการปรับปรุงการ
สอนเริ่มดวยการที่ผูบริหารโรงเรียนสรางความไววางใจและความสัมพันธที่ดีกับครู  Weber (1996) 
เสนอวา  การสังเกตการณเปนโอกาสการปฏิสัมพันธเชิงอาชีพ  ปฏิสัมพันธนี้ทําใหเกิดโอกาสใน
การพัฒนาอาชีพสําหรับผูสังเกตการณ  และผูรับการสังเกตการณ  อาจกลาวไดวา  ความสัมพันธ
ตางตอบแทนซึ่งกันและกันไดเกิดขึ้นจากสองคนที่เกี่ยวของโดยไดรับสารสนเทศที่มีคาเพื่อ
ความกาวหนาทางอาชีพ  ผูบริหารโรงเรียนเพิ่มพูนประสบการณโดยเนนงานวิจัยใหเปนพื้นฐานใน
การริเร่ิมกลยุทธการสอน  การซอมเสริม  และการเขาใจความแตกตางของบทเรียน มิติสุดทายของ 
Weber เกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ คือ การประเมินโครงการสอน  ถือวาจําเปนสําหรับการ
ปรับปรุงโครงการสอน  ผูนําทางวิชาการริเร่ิมและชวยเหลือในการวางแผน  การออกแบบ  การ
บริหาร  และการวิเคราะห  การประเมินที่ประเมินความมีประสิทธิผลของหลักสูตร  การตรวจสอบ
โครงการสอนอยางตอเนื่องจะทําใหครูสามารถบรรลุความตองการของนักเรียนอยางมีประสิทธิผล
โดยอาศัยการทบทวนและการปรับปรุงทันที  รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการของ Weberไดรวมเอา
การวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํารวมและการมอบอํานาจของผูนําแบบไมเปนทางการเพื่อสรางโรงเรียนที่
มีคะแนนต่ําใหเนนงานวิชาการและเนนผลสัมฤทธของนักเรียนทุกคน   
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 รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการของ Weber มีองคประกอบหลัก 5 ประการ  คือ  1) การ
กําหนดพันธกิจของโรงเรียน  2)  การบริหารหลักสูตรและการสอน  3)  การสงเสริมบรรยากาศการ
เรียนรูเชิงบวก  4)  การสังเกตการสอนและพัฒนาการสอน  และ 5)  การประเมินโครงการสอน  
Weber  ไดสรุปเปนตาราง  ดังนี้ 
             
ตารางที่  7  รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการของ เว็บเบอร (Weber, 1996) 
 
การกําหนดพนัธ
กิจของโรงเรียน

ใหชัดเจน 

การบริหาร 
หลักสูตรและ 
การสอน 

การสงเสริม 
บรรยากาศการ 
เรียนรูท่ีเปนบวก 

การสังเกตและ
การพัฒนา 
การสอน 

การประเมิน 
โครงการสอน 

 
ผูนําทางวิชาการ 
รวมมือกับผูมี 
สวนไดสวนเสีย 
สรางวิสัยทัศน 
เปาหมายของ 
โรงเรียนดวยกัน 
 

ผูนําทางวิชาการ 
กํากับติดตามการ 
ปฏิบัติการสอนใน 
หองเรียนให 
สอดคลองกับพันธ 
กิจของโรงเรียน 
จัดวัสดุอุปกรณ 
 ส่ื อ ก า ร ส อ น 
ทรัพยากร และ 
สนับสนุนการใช 
ประโยชนเพื่อการ 
ปฏิบัติการสอนที่ดี 
ที่สุด  และเปน 
แ บ บ อ ย า ง แ ล ะ
สนับสนุนการใช 
ขอมูลในการ 
ขับเคลื่อนการสอน 

ผูนําทางวิชาการ 
สงเสริมใหมี 
บรรยากาศการ 
เรียนรูโดยการ 
ส่ือสารใหเขาใจ 
เปาหมาย  สราง 
ความคาดหวัง  
 สรางสิ่งแวดลอม
การเรียนรูที่ เปน
ระเบียบ 

ผูนําทางวิชาการ 
เขาสังเกตการ 
สอนและปรับปรุง 
การสอนโดยการ 
เขาสังเกตการณ 
ในหองเรียน และ 
โดยการจัดโอกาส 
ใ น ก า ร พั ฒ น า
วิชาชีพครู 

ผูนําทางวชิาการ 
ชวยเหลือในการ 
วางแผน  การ 
ออกแบบ การ 
ควบคุมการสอบ 
 และการวิเคราะห 
การประเมินที่ 
ประเมินความมี 
ประสิทธิผลของ 
หลักสูตร 
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รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการที่ปรับใหงายโดย Alig-Mielcarek และ Hoy (2005) 
 
ตารางที่  8  รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการที่ปรับใหงาย (Simplified Model) โดย Alig-Mielcarek  

     และ Hoy (2005) 
 

กําหนดเปาหมายใหชัดเจนและ
สื่อสารใหเปนท่ีเขาใจถึง
เปาหมายที่ใชรวมกัน 

กํากับติดตามและจัดใหมีการ
สะทอนผลกระบวนการสอนและ

การเรียน 

สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
วิชาชพีครูของโรงเรียนอยาง

กวางขวาง 

ผูนําทํางานกับครูอยางมีความ 
รวมมือเพื่อกําหนด  ส่ือสารและ 
ใชเปาหมายรวมของโรงเรียน 
ใชเปาหมายในการตัดสินใจงาน 
ขององคการ  ในการทําใหการ 
ปฏิบัติการสอนมีความสอด 
คลองตามเปาหมาย  ในการซื้อ
วัสดุอุปกรณตามหลักสูตร และ
จัดใหมีจุดหมายเพื่อกาวหนา 
เปาหมายเหลานี้มุงเนนใหครู
บรรลุพันธกิจรวมกัน 

มิตินี้เกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆของ 
ผูนําทางวิชาการในเรื่องของ 
หลักสูตรวิชาการ  กิจกรรม 
เหลานี้ไดแก การปรากฏกายให 
เห็นอยูทั่วไปในโรงเรียน  พูดคุย
กับนักเรียนและครู  ใหคําชมและ 
สะทอนความคิดเห็นสูนักเรียน 
  ครู และชุมชนเกี่ยวกับผลของ 
การปฏิบัติงานทางวิชาการและ
สรางความมั่นใจวา  เวลาการ 
เรียนการสอนของโรงเรียนจะไม 
ถูกรบกวน 

ในมิตินี้เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
การเรียนรูตลอดชีวิต ผูนําทาง
วิชาการสงเสริมใหครูไดเรียนรู
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์นักเรียนให
มากขึ้นโดยอาศัยการวิเคราะห
ขอมูล   โอกาสในการพัฒนา
วิ ช า ชี พ ค รู ที่ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
เปาหมายของโรงเรียน  และจัด
หนังสือเกี่ยวกับอาชีพของครู  จัด
ตําราและแหลงขอมูลอ่ืน ๆใหครู 
 

 
รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการของ Alig-Mielcarek & Hoy 
Alig-Mielcarek และ Hoy (2005) ไดทําการศึกษาวิจัย วิเคราะหตามหลักทฤษฎีและที่

ปรากฏเกี่ยวกับธรรมชาติ  ความหมายและอิทธิพลของภาวะผูนําทางวิชาการ ไดปรับแนวความคิด
ของ Hallinger เกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการได 23 ประเด็น นําไปศึกษาวิจัย  เปนรูปแบบเพื่อ
ศึกษาวิจัย ดังนี้ 
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ตารางที่  9   รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการของ Alig-Mielcarek & Hoy (2005) ปรับจากแนวคิดของ  
                      Hallinger 
1.  สงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูท้ังโรงเรียน 

1. สนับสนุนใหครูเขารวมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู ซ่ึงเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับ   เปาประสงค
ของโรงเรียน 
2. จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนที่ดีที่สุด 
3. วางแผนการพัฒนาวิชาชีพครูที่จําเปนตอครูและที่ครูตองการ 
4. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาวิชาชีพของครูเปนรายบุคคล 
5. วางแผนรวมกับครูในการจัดอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียน 
6. จัดหาวัสดุอุปกรณและแหลงความรูทางวิชาชีพใหแกครู 
7. จัดตารางเวลาการฝกอบรมภายในเพื่อใหเกิดความรวมมือในหมูครู 
 2. กําหนดเปาหมายรวมกันและสรางความเขาใจกับเปาหมายนั้น 
8. ใชขอมูลจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพื่อเปนแนวทางการอภิปรายของคณะครูเกี่ยวกับโครงการสอน 
9. สนับสนุนใหครูใชการวิเคราะหขอมูลความกาวหนาทางวิชาการของนักเรียน 
10. รวมมือกับครูสรางเปาหมายทางวิชาการโดยใชขอมูลเปนตัวขับเคลื่อน 
11. ทําความเขาใจกับคณะครูเกี่ยวกับเปาหมายทางวิชาการของโรงเรียน 
12. รวมทํางานกับครูในการตีความขอมูลการประเมินเพื่อนําไปใชในการสอน 
13. ใชเปาหมายของโรงเรียนในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานวิชาการ 
14. สรางเปาหมายของโรงเรียนที่สงเสริมใหมีมาตรฐานที่สูงและความคาดหวังที่สูงเพื่อนักเรียนทุกคน 
15. ตั้งมาตรฐานที่สูงและสามารถบรรลุผลไดเพื่อนักเรยีนทุกคน  
3. กํากับติดตามและจัดใหมีการสะทอนผลกระบวนการสอนและการเรียน 
16. เขาเยี่ยมหองเรียนเพื่อใหมั่นใจวาการสอนในหองเรียนตรงตามเปาหมายของโรงเรียน 
17. กํากับติดตามการปฏิบัติในหองเรียนเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรของเขตพื้นที่การศึกษา 
18. ทํางานกับนักเรียนในเรื่องทางวิชาการ 
19. อยูในโรงเรียนตลอดเวลางาน 
20. สังเกตครูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ  ไมใชเพื่อการประเมิน 
21. ประเมินครูเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการสอน 
22. ใหผลสะทอนเฉพาะตัวตอการสอนของครู 
23. ใหผลสะทอนเฉพาะตัวตอการเรียนของนักเรียน 
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รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการ ของ McEwan 
 
ตารางที่ 10  รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ ของ McEwan(1998) 
 
การพัฒนา 7 ขั้นตอนสูภาวะผูนําทางวิชาการที่มีประสิทธิผล 

1. สรางเปาหมายทางวิชาการใหชัดเจน 
2. เปนแหลงขอมูลทางวิชาการ  ใหคําปรึกษาได 
3. สรางวัฒนธรรมและบรรยากาศของโรงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 
4. ส่ือสารวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน 
5. ตั้งความคาดหวังกับครูไวสูง 
6. พัฒนาครูแกนนํา 
7. รักษาทาทีที่ดีตอนักเรียน  ครูและผูปกครอง 

 
รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการของประสิทธ์ิ เขียวศรีและคณะ  
ประสิทธิ์  เขียวศรีและคณะ(2548)ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูนําทาง

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี 3 ดาน  23 ขอ ดังแสดงในตารางที่ 11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

106 

ตารางที่  11  รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการของ ประสิทธิ์  เขียวศรีและคณะ (2548) 
 

การบริหารจัดการ
โรงเรียน 

การบริหารจัดการหลักสูตร 
และการสอน 

การบริหารตนเอง  ทีมงาน 
และชุมชน 

1.การวางแผน 
   ยุทธศาตร 
2.การวางแผน 
   ปฏิบัติการ 
3.การจัดโครงสราง 
   องคการที่สนับสนุน 
   การใชภาวะผูนําทาง   
   วิชาการ 
4.การบริหารการ 
   เปลี่ยนแปลง 
5.การระดมทรัพยากร 
6 . ก า ร ส ร า ง ช อ ง
ทางการ 
   มีสวนรวมตัดสินใจ 
   ของฝายตาง ๆ 

7.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
8 .การพัฒนาคว ามสามารถและ
คุณภาพในการสอนของครู 
9.การนิเทศการสอนของครู 
10.การประเมินผลการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียน 
11. การออกแบบ  สรางและพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา 
12. การประสานงานหลักสูตร 
13. การกํากับ  ดูแลการใชหลักสูตร 
14.การกระตุนใหกํา ลังใจครูและ
นักเรียนในการเรียนการสอน 
15.การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียน 
16.การบริหารเวลา  พิทักษเวลาการ
เรียนการสอนโดยทําตัวใหพบเห็นอยู
เปนนิจในโรงเรียนและชุมชน  

17.การเปนแบบอยางคุณธรรม
จริยธรรม 
1 8 .ก า ร เ ป น แบบอย า ง ใ น
ทางการเรียนการสอน 
19.การยอมรับความแตกตาง
ทางความคิดและการกระทํา
ของผูอ่ืน 
20.การคิดนอกกรอบ 
21 .การพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนใหมีความเปนผูนํา 
22.การสื่อสาร 
23.การสรางความสัมพันธที่ดี
ตอผูรวมงานและชุมชน 

  
2.3.9 งานวิจัยเก่ียวกับภาวะผูนําทางวิชาการ 
พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนําทางวิชาการเปนเรื่องที่นาสนใจอยางยิ่งที่จะ

ชวยใหโรงเรียนมีประสิทธิผลทางวิชาการ  และชวยเพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียน  สงผลใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีนักวิจัยจํานวนมากไดทําการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการได
ใหแนวคิด  ขอเสนอและขอมูลที่จะนําไปพัฒนาเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการได  ดังนี้ 

ประสิทธิ์ เขียวศรีและคณะ(2548)ไดทําการวิจัยรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูนํา 
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อภิปรายวา การแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําทาง
วิชาการนั้น  นอกจากผูบริหารโรงเรียนจะเนนการบริหารจัดการหลักสูตรแลว  จะตองมี 1) การ
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บริหารจัดการโรงเรียน และ 2) การบริหารตนเอง  ทีมงานและชุมชน  ดวย  ซ่ึงถือวาเปนพื้นฐาน
ของการแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการ  ผลการวิจัยนี้ ช้ีใหเห็นวา รูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผูเชี่ยวชาญเห็นวาเหมาะสม
มากคือ  1) การประเมินพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการโดยหนวยงานกลาง  2) การปฏิบัติงาน ณ 
สถานศึกษาที่ใชเปนฐานในการประเมิน  อาศัยหลักการพัฒนา ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (Site-based 
development) 3) การเขารับการพัฒนาในหลักสูตรที่ผลการประเมินบงชี้ และ 4) การใหรางวัลโดย
ยึดตามผลงาน กรณีผานการประเมิน (Performance-based  reward)   ประสิทธิ์  เขียวศรีและคณะมี
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไปวา  ควรศึกษาเชิงลึก โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  
research) เพื่อวิเคราะหความตองการในการพัฒนาของผูบริหารการศึกษา  โดยจําแนกกลุมตาม
สภาพความพรอม  สภาพภูมิศาสตร  สภาพแวดลอมที่โรงเรียนตั้งอยูและสภาพปญหาหลักที่สงผล
กระทบตอโรงเรียน  นอกจากนี้ ประสิทธิ์  เขียวศรีและคณะ (2548) ไดแสดงความคิดเห็นเพื่อเปน
การเสริมบรรยากาศทางวิชาการวา  ผูบริหารโรงเรียนควรเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็น
หรือคิดริเร่ิมสิ่งใหม ๆได  ควรกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหกับทุกคน ควรใหครูมีเสรีภาพ
ทางความคิด มีเสรีภาพในการจัดการเรียนการสอนซึ่งถือวาเปนเสรีภาพทางวิชาการ และควรอยูใน
ขอบเขตดังนี้ 

1)  เสรีภาพที่จะสอนเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของแนวความคิดใด ๆ 
2)  เสรีภาพที่จะทําการคนควา  วิจัย เพื่อนําไปสูคําตอบที่ตองการ 
3)  เสรีภาพที่จะแสดงออกดวยวาจาและการเขียนเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ไดจากการ 

คนควาวิจัยนั้น  เสรีภาพที่จะอภิปรายแนวความคิดของตนโดยปราศจากการขมขู 
4)  เสรีภาพที่จะสอนหรือถายทอดความรูเกี่ยวกับผลแหงการคนควาวิจัยในแนวนั้น 

หรือสาขาที่ตนมีความสามารถนั้น 
5)  เสรีภาพในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่จะพูดหรือเขียนในสังคมวิชาการไดเต็มที่ 

(ประสิทธิ์  เขียวศรีและคณะ, 2548) 
ชัยรัตน หลายวัชระกุล (2547) ไดทําวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเสริมสรางภาวะ 

ผูนําทางการเรียนการสอนสําหรับผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรและการ
บริหารการเรียนการสอน มีประเด็นอภิปรายที่นาสนใจวา  ถึงแมวา  สถาบันพัฒนาผูบริหาร
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญและพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียน  แตในยุคปฏิรูปการศึกษาที่มุงปฏิรูปการเรียนรู  ยังมีความจําเปนตองพัฒนาภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนอีกหลายดาน  เพราะผูนําในสถานศึกษาตองกําหนดผลลัพธที่เกิดขึ้นในการจัด
การศึกษา  ฉะนั้นผูบริหารตองไดรับการฝกฝนและมีประสบการณตรงในสิ่งเหลานี้  และที่สําคัญ
ผูบริหารตองสามารถนิเทศครูเกี่ยวกับภารกิจที่ตองรวมกันในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการ
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เรียนการสอน  การประเมินผล  การวางแผนงานวิชาการ  เปนตน  ในงานวิจัยนี้  ยังพบอีกวา  
ผูบริหารโรงเรียนควรพัฒนาภาวะผูนําทางการเรียนการสอน  เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรและการ
บริหารการเรียนการสอนในประเด็น 1) การวางแผนงานวิชาการโรงเรียน  2) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ 3) การจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร   และไดสรุปวา  การพัฒนาภาวะผูนํา
ทางการเรียนการสอน (Instructional Leadership) เปนสิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการพัฒนาใหกับ
ผูบริหารโรงเรียน 
 Yau-chi, Chan & Yin-cheong, Cheng (1992)ไดทําการวิจัยเพื่อทราบความสัมพันธ
ระหวาง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับเจตคติของครูในเรื่องความรูสึกเกี่ยวกับ
สมรรถภาพ เกี่ยวกับชุมชน และเกี่ยวกับวิชาชีพ  กลุมตัวอยางเปนครูจํานวน 756 คนจาก 60 
โรงเรียน พบวา  ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในฮองกงนั้น  หมายถึง  การใหขวัญกําลังใจ
เกี่ยวกับการเรียนรู  การพยายามทําใหมีมาตรฐานทางวิชาการ และการที่ผูบริหารโรงเรียนปรากฏ
กายใหเห็นมาก ๆ เจตคติของ ครูเกี่ยวกับความรูสึกในเรื่องสมรรถภาพ  เร่ืองชุมชน และเรื่อง
วิชาชีพนั้น  มีความสัมพันธกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในระดับสูง 
 Supovitz & Poglinco (2001) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการในการปฏิรูปที่อาศัยเกณฑ
มาตรฐานเปนหลัก  ไดสรุปพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและ
ใชเครื่องมือที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

     1) การตั้งความคาดหวังไวสูง (High expectations) เกี่ยวกับผลการปฏิบัติของนักเรียนวา
นักเรียนควรรูอะไรและควรสามารถทําอะไรไดบางในชวงหัวเล้ียวหัวตอทางการศึกษา  เปนการตั้ง
มาตรฐานใหมสําหรับนักเรียนและครู 

     2) การเนนการริเร่ิมการอานออกเขียนได (An initial focus on literacy) โดยมีสาระ 
เกี่ยวกับ  เสียง  ภาษาพูด  หนังสือที่ใชรวมกัน  การอานหนังสือนอกเวลา  การเขียนประจําวัน  และ
การเขียนนอกเวลา 

    3) มีหลักสูตรแกนกลาง (A common core curriculum) ที่สอดคลองกับมาตรฐานชีวิต
และการปฏิบัติตาง ๆ ในโรงเรียนขึ้นอยูกับหลักสูตรแกนกลาง 

    4) การประเมินโดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน (Standards-based assessment) รวมทั้งการสอน 
อิงเกณฑประเมินใหมที่สอดคลองกับมาตรฐาน  หลักสูตรแกนกลาง  และเปนการประเมินที่มีการ
สะทอนกลับตอครูและนักเรียนที่ละเอียด  ทําใหทราบถึงระดับทักษะของนักเรียนเมื่อเทียบกับ
เกณฑมาตรฐาน 

    5) จัดโครงสรางภาวะผูนําโรงเรียน  (A distributed school leadership structure)  โดยที่มี
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําพาใหเกิดสิ่งเหลานี้  ประสานการใชประโยชนจากโครงสราง  วิเคราะหผล
ที่เกิดขึ้น  และกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน  ใชโครงการเครือขายความปลอดภัยเพื่อจัดเวลาให
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นักเรียนไดรับการสอนเพิ่มเติม สรางความมั่นใจวามีทรัพยากรที่จําเปน จัดเวลาและกิจกรรมอื่น ๆ
ของโรงเรียนใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของโรงเรียน 

    6) เครือขายความปลอดภัย(Safety nets) จัดใหมีไวในโรงเรียนเปนรายวันเปนป เครือขาย 
ความปลอดภัยชวยสงเสริมและใหโอกาสนักเรียนไดบรรลุถึงเกณฑมาตรฐานตาง ๆได 

    7) ความมุงมั่น (Commitment) ตอความเปนมืออาชีพของครู  ที่จะชวยใหครูปฏิบัติหนาที่ 
เต็มความสามารถ โดยใหมีการพัฒนาและสนับสนุนวิชาชีพครูอยางตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับ
มาตรฐาน  และโดยเนื้อหาและการศึกษาก็เชื่อมโยงกันอยางใกลชิด 
    Supovitz & Poglinco (2001) อภิปรายวา  ในแตละสัปดาห  ผูบริหารโรงเรียนไดเลือก
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ มากมาย  ทั้งที่มีแผนการไวกอนแลวและที่คิดไดในเวลานั้น  การตัดสินใจ
เหลานั้นยอมเปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ  เปนไปตามเรื่องที่โรงเรียนใหความสําคัญ  และเปนไป
ตามวิถีชีวิตในโรงเรียน  อาศัยภาวะผูนําทางวิชาการเปนหลักนําทาง เปนเข็มทิศ  ซ่ึงจะชวยช้ีนําให
ผูบริหารโรงเรียนและผูนําอื่น ๆในการตัดสินใจ  แนวความคิดและยุทธวิธีในรายงานนี้ทําใหไดรู
วิธีการของคนกลุมเล็ก ๆที่ถือวาเปนผูนําโรงเรียนที่มีประสิทธิผลทางวิชาการไดดําเนินการบริหาร
จัดการโรงเรียนอยางไร และจัดลําดับความสําคัญสวนตัวอยางไรที่จะทําใหผลการปฏิบัติของ
นักเรียนไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  การพัฒนาโดยเนนการปรับปรุงทางวิชาการ  การสงเสริม
วิสัยทัศนที่โดดเดนและรวมกันเปนหนึ่งเกี่ยวคุณภาพทางวิชาการ  การทําใหชุมชนสนับสนุนให
โรงเรียนตามวิสัยทัศน  และการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องตาง ๆใหม  ผูบริหารโรงเรียนเหลานี้
ไดแสดงใหเห็นวา  สามารถมุงเนนงานทางวิชาการไดอยางไรที่จะนําไปสูการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของนักเรียนไดอยางโดดเดน 

 Alig-Mielcarek & Hoy (2005) ไดทําการศึกษาวิจัย วิเคราะหตามหลักทฤษฎีและที่
ปรากฏเกี่ยวกับธรรมชาติ  ความหมายและอิทธิพลของภาวะผูนําทางวิชาการ มีขอสรุปจากการวิจัย
วา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนเปนหนาที่สําคัญ  แตภาวะผูนําทางวิชาการเพียงอยาง
เดียวคงไมสามารถชวยใหมีผลสัมฤทธิ์ในระดับสูงได  ความจริงแลว  บทบาทนี้มีผลทางออม  ที่
ไดผลตรงนั้นเกิดจากการมุงเนนทางวิชาการของโรงเรียน  รูปแบบและการวัดผลภาวะผูนําทาง
วิชาการที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้  ไดจากการศึกษาวรรณกรรมที่สําคัญและชวยใหนักวิจัยคนอ่ืน ๆมี
เครื่องมือที่เชื่อถือได  เปนที่สงสัยกันวา  ความเขาใจเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน
บริบทของโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จไดดีกวาที่มีบริบทเหมาะสมเพื่อการใชภาวะผูนํา  ผูบริหาร
โรงเรียนจะเปนผูมีประสิทธิผลในการเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ถาหากวาพวกเขาเหลานั้นหัน
ไปใสใจกับการพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียนโดยมุงเนนทางวิชาการใหมาก  สรางเปาหมาย
รวมกันกับครู  จัดใหมีการสะทอนความคิดเห็นตอครูเกี่ยวกับความกาวหนาของนักเรียน  ฟงเสียง
ของครู  และจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูในเรื่องที่เกี่ยวของกัน เพิ่มความขลังที่ส่ังสมกัน
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มาใหกับโรงเรียน และสงเสริมความรวมมือและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางครู  ผูปกครอง และ
นักเรียน  ภาวะผูนําทางวิชาการไมใชกระสุนมหัศจรรย  แตก็เปนสวนหนึ่งของหลักการของ
ผูบริหารโรงเรียนที่จะใชพัฒนาบริบทของโรงเรียนใหครูและนักเรียนประสบความสําเร็จได         
ถึงเวลาที่จะตองเคลื่อนไปใหมากกวาคําบรรยายสวยหรูของคําวาภาวะผูนํา ไปสูการทํางานหนัก
เพื่อเขาใจธรรมชาติที่ซับซอนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียน  ในทายที่สุด เราก็
ตองหาสมบัติมีคาของโรงเรียนตอไป  สมบัติมีคาอยางเชน  การเนนทางวิชาการซึ่งผูนําสามารถ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะความลาหลังที่เปนลบของสถานนะต่ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
    Gentilucci & Muto (2007) ไดศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนวาผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติ
อยางไรที่มีผลตอความสําเร็จทางวิชาการ  พบวาพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนมีอิทธิพลโดยตรงและสูงมาก  พฤติกรรมสวนหนึ่งไดแก  การเขาหาไดงาย การเขา
สังเกตการณในหองเรียน การเขาเยี่ยม และพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการที่ผูบริหารทําเหมือนวา
เปนครูคนหนึ่ง 

   Yates (2000) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนกับผลของโครงการเริ่มสอนอาน โดยใชแบบสอบถามการบริหารจัดการทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน ของ Hallinger และ แบบสอบถามโครงการเริ่มสอนอานของ Yates 
พบวา  พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการที่ใชในการดําเนินการตามโครงการมีคาสหสัมพันธสูงมาก
กับผลของโครงการเริ่มสอนอาน 

   O'Donnell & White(2005) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ผูวิจัยสุมโรงเรียนระดับมัธยมและใหครูส่ี
คนและผูบริหารโรงเรียนของแตละโรงเรียนทําแบบสอบถามระดับความเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของ Hallinger  ในแบบสอบ ถาม มี 50 พฤติกรรมสําหรับ
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล  พบวา ครูรับรูวาพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่เนนการพัฒนา
บรรยากาศการเรียนรูของโรงเรียนเปนตัวช้ีใหเห็นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน นอกจากนั้นยังพบวา 
ผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่มีฐานะทางสังคมดี  ที่เชื่อวาไดแสดงพฤติกรรมสัมพันธกับพันธกิจ
ของโรงเรียนจะเปนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การอานสูงกวา 

   Ruff & Shoho(2005) ไดศึกษากรณีศึกษารูปแบบความคิด(Mental models) ที่ถือวาเปน
ลักษณะพื้นฐานของภาวะผูนําทางวิชาการ โดยศึกษาความเหมือนและความตางจากครูใหญใหม
และครูใหญเกาที่มีประสบการณและเคยไดรับรางวัลดีเดนมาแลว  พบวามีระดับการบูรณาการ
ตางกัน การรับรูเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการแตกตางกัน  งานวิจัยนี้เนนใหเห็นประโยชนของการ
รับรูรูปแบบทางความคิดในการอภิปรายเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการ  ดังนั้นจึงจําเปนที่ผูบริหาร
โรงเรียนจะตองไดรับการฝกอบรมเพื่อใหเขาใจและมีภาวะผูนําทางวิชาการ 
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   Williams (2004) ไดศึกษาสมรรถนะและลักษณะของผูบริหารโรงเรียนดีเดนที่อยูในเมือง
และผูบริหารโรงเรียนในเมืองทั่วไป โดยการสัมภาษณเชิงลึก  การถามปลายเปดและการใช
แบบสอบถามเพื่อประเมินอีกจํานวนหนึ่ง  พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่ดีเดนมีสมรรถนะที่กวางและ
ลึกเกี่ยวกับการควบคุมอารมณและการแกปญหา  นั่นคือ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง  มีการควบคุม
ตนเอง  มีสติรูผิดชอบ มุงสัมฤทธิ์ผล มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความตระหนักถึงองคการ  มีการ
พัฒนาผูอ่ืน  มีภาวะผูนํา  มีอิทธิพล  เปนผูเรงความเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการความขัดแยง    
มีการทํางานเปนหมูคณะรวมมือกันทํางาน และมีการคิดวิเคราะห  นอกจากนี้  ผูบริหารโรงเรียนที่
ดีเดนและผูบริหารโรงเรียนทั่วไปมีความแตกตางกันในเรื่องการรับรูและการปรับตัวเขากับงานของ
ตน  ผูบริหารโรงเรียนที่ดีเดนจะมองตนเองวาเปนผูนํา(leaders) แสดงออกใหเห็นชัดเจนวา  มุงเนน
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการและบรรยากาศขององคการ  สรางความสัมพันธในบริบทของ
เปาประสงค  และยังพบวา ผูบริหารโรงเรียนที่ดีเดนและผูบริหารโรงเรียนทั่วไปรับรูและปรับตัวเขา
กับสิ่งแวดลอมภายนอกองคการตางกัน  ผูบริหารโรงเรียนดีเดนใหความสําคัญตอส่ิงแวดลอม
ภายนอกมากกวา  มีปฏิสัมพันธกับกลุมคนภายนอกกวางกวา  และใชประโยชนจากการวิเคราะห
ขอบขายกลยุทธที่กวางกวา   

   Mbatha (2004) ไดศึกษาบทบาทภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนและ
ผลกระทบที่มีตอผลการเรียนของผูเรียน โดยใชแบบสอบถามกับผูบริหารโรงเรียนระดับมัธยมที่สุม
มาอยางเจาะจง  พบวามีความสัมพันธทางออมระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกับการใช
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  การสรางเปาหมายของโรงเรียนใหชัดเจน  การสราง
เครือขายวิชาการระหวางโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํากับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  และการอภิปราย
กันเปนประจําระหวางผูเรียนกับครูเกี่ยวกับความกาวหนาจะชวยปรับปรุงผลการเรียนใหดีขึ้น  ใน
การปรับปรุงการปฏิบัตินั้น  จําเปนตองจัดการฝกอบรมภายในโรงเรียนใหกับผูบริหารโรงเรียนและ
ครู  มีการตั้งเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจําป และจัดตั้งเครือขายโรงเรียน 

   Ruffin (2007) ไดศึกษาการรับรูของผูบริหารโรงเรียนในเมืองเกี่ยวกับความเห็นและการ
ใชภาวะผูนําทางวิชาการและอุปสรรคที่มีผลกระทบตอการใชภาวะผูนําทางวิชาการนั้น  ใชวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพโดยมีการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณในสถานที่จริง และการรวบรวมหลักฐาน
รองรอยการปฏิบัติเปนขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 10คนและผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2 คน   จากการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณทําใหทราบวา  ผูบริหารโรงเรียนมองและ
ใชบทบาทภาวะผูนําทางวิชาการของพวกตนอยางไร  ประการแรก  ผูบริหารโรงเรียนรับรูวา  1) 
พวกตนเปนผูนําทางวิชาการในโรงเรียนของตน  2) บทบาทนี้สําคัญ  ซับซอนและหลายหนา  และ 
3) บทบาทผูนําทางวิชาการเปนเพียงบทบาทหนึ่งในหลายบทบาทที่มี  ประการที่สอง  ผูบริหาร
โรงเรียนเหลานี้รับรูวาใชบทบาทภาวะผูนําทางวิชาการโดยอาศัย  1) การจัดใหมีการพัฒนาวิชาชีพ  
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2) การกํากับการสอน และ 3) การสรางสัมพันธภาพ   ผูบริหารโรงเรียนรับรูวาภาวะผูนําทาง
วิชาการมีอุปสรรค คือ 1) มีเวลาจํากัดในการกํากับดูแลการสอน และ 2) ไมมีบุคลากรเพียงพอที่จะ
มอบหมายงานอื่นที่ไมใชงานการสอน   การวิเคราะหหลักฐานรองรอยทําใหทราบวา  ผูบริหาร
โรงเรียนไดจัดใหมีการพัฒนาวิชาชีพและกํากับการสอน  โดยรวมแลว  หลักฐานรองรอยเหลานี้
ไมไดแสดงเนื้อหา รูปแบบหรือบริบทของการพัฒนาวิชาชีพนั้น  หลักฐานของการพัฒนาวิชาชีพจะ
โยงไปที่การสรางขีดความสามารถในตัวผูอ่ืนไปสูการมีภาวะผูนํารวม หรือการแสดงใหเห็นวามี
การเปลี่ยนแปลงในลําดับที่สองก็ไมปรากฏใหเห็น   ขอแนะนําที่สําคัญของงานวิจัยนี้คือ มีการรับรูวา  
โครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมผูบริหารโรงเรียนใหเปนผูมีภาวะผูนําทาง
วิชาการนั้นไมทันตอความเปลี่ยนแปลงของบทบาทภาวะผูนําทางวิชาการ  มีขอแนะนําวา  
มหาวิทยาลัยอาจจะตองพิจารณาใชหลักการการเปลี่ยนแปลงลําดับที่สองเพื่อออกแบบโครงการการ
เตรียมการโดยใหมีลักษณะผสมผสานหลากหลายจากงานวิจัย  จากทฤษฎี  จากเสียงของผูปฏิบัติ  
จากหลักสูตร  จากการสะทอนความคิดเห็น และจากประสบการณการเรียนรูจริงซึ่งจะสงผลไปถึง
ผูบริหารโรงเรียนใหเปนผูมีความพรอมที่จะ   1) สรางขีดความสามารถใหกับผู อ่ืนอยางมี
ประสิทธิผลเพ่ือใหมีภาวะผูนํารวม   2) นําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนอยางมากเพื่อใหสงผลถึง
การเพิ่มจํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

   Gorman (1993) ไดศึกษาจากกรณีศึกษาผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 คน 
เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารเวลาและพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการ โดยแบงผูบริหาร
โรงเรียนออกเปนสามประเภทคือ  ผูจัดการโรงเรียน  ผูบริหารการศึกษา และผูนําทางวิชาการ  
พบวามีลักษณะที่เหมือนกันคือ การบริหารเวลาที่มีประสิทธิผลและภาวะผูนําทางวิชาการนั้น  
เปนไปเพื่อ  การมุงเนนเปาประสงค  การจัดลําดับความสําคัญโดยเจตนา  การยึดวิสัยทัศนและพันธกิจ  
การสื่อสารรัดกุมและมีจุดมุงหมาย  การคนหาปญหาเชิงรุก  การมอบหมายงานโดยการสราง
คณะทํางาน  การรักษาบัญชีรายการวาตองทําอะไร และการควบคุมสิ่งรบกวน 

   เปนที่เขาใจกันดีวา  ผูนําทางวิชาการตองเปนผูจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล แตผูจัดการเวลาที่มีประสิทธิผลก็ไมจําเปนวาจะตองเปนผูนําทางวิชาการ  ผูบริหาร
โรงเรียนที่ทําตัวเปนผูจัดการโรงเรียนมักจะพอใจอยูกับตัวเองและเต็มไปดวยอิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอมที่ถาถมเขามา  ผูบริหารโรงเรียนที่ทําตัวเปนผูบริหารการศึกษาจะหวงใยโรงเรียนและ
กิจการตาง  ๆ  ที่อยูภายใน  ผูบริหารโรงเรียนที่เปนผูนําทางวิชาการจะมองกวางโดยตระหนักวา  
โรงเรียนอยูในภาพสังคมที่กวางอยางไร 
 Matthews (2007) ไดศึกษาเพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปฏิบัติการประเมินของครู  
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน  ขอมูลไดจากการเขียนตอบคําถามปลายเปด  จากการวิจัย  พบวา  มีความ 
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สัมพันธ กันอยางมีนัยสําคัญระหวางปฏิบัติการประเมินของครูและภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนโดยวัดจากการพัฒนาการสอนและการพัฒนาหลักสูตร  การปฏิบัติในการประเมิน
เร่ืองหนึ่งที่แสดงใหเห็นวามีนัยสําคัญคือการรวมมือโดยอาศัยการประเมิน ซ่ึงเปนกระบวนการที่ครู
และผูบริหารโรงเรียนรวมมือกันวิเคราะหขอมูลการประเมินเพื่อวางแผนการสอนและอภิปราย
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  การปฏิบัติอ่ืน ๆ ไดแกการประเมินระหวางสอนซึ่งบรรยายกลยุทธที่ครูใช
กอนและระหวางการสอน เชนเดียวกันกับการวางแผนเพื่อการอภิปรายในหองเรียน  การสะทอน
ความคิดเห็น และการปรับการสอนเพื่อสนองความตองการของนักเรียน และการใชการประเมิน
สะสม ซ่ึงบรรยายการวิเคราะหขอมูลสะสมสุดทายระดับโรงเรียน  ระดับครูและหองเรียน และ
ระดับนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติการสอน และการเปลี่ยนแปลงโครงการสอน  ตัวแปรสุดทายคือการปฏิบัติการประเมิน
โดยรวม ไดแสดงใหเห็นวาครูทั้งโรงเรียนมีความสามารถในการใชขอมูลการประเมินเพื่อปรับปรุง
การสอนและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
 
2.4  บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการที่จะสงเสริม  สนับสนุนและ
ดําเนินการใหมีความกาวหนาทางวิชาการ  จึงไดมีการกําหนดบทบาทและหนาที่  ดังนี้ 

2.4.1  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา  ตามเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดกําหนดมาตรฐาน  ตัวบงชี้และเกณฑการพิจารณาใน
มาตรฐานที่ 10 ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 10  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

10.1  ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความมุงมั่น และอุทิศตนในการทํางาน 
  10.1.1  ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี 
  10.1.2  ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (สุจริต ยุติธรรม การใชระบบ
คุณธรรม การรับฟงปญหา การระดมการมีสวนรวมในการบริหาร และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ) 
  10.1.3  ผูบริหารมีความมุงมั่นในการบริหารเพื่อผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ 
  10.1.4  ผูบริหารอุทิศเวลาใหกับการทํางาน 
 10.2  ผูบริหารมีความคิดริเร่ิมและมีวิสัยทัศน 
  10.2.1  ผูบริหารสามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่
ควรจะเปนในอนาคต 3-5 ปขางหนาอยางชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ิน 
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  10.2.2  ผูบริหารริเร่ิมแนวทางในการบริหารที่ทาทายกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา 
  10.2.3  ผูบริหารริเร่ิมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  10.2.4  ผูบริหารมีวิธีการกระตุนใหทุกคนรวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 10.3   ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเปนผูนําทางวิชาการ 
  10.3.1  ผูบริหารมีความรอบรูเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน (ตามหมวด 4 ในพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542) 
  10.3.2  ผูบริหารใหความสําคัญกับบทบาทประธาน การแตงตั้งกรรมการ และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา 
  10.3.3  ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระการเรียนรูทองถ่ินของ
สถานศึกษา 
  10.3.4  ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
  10.3.5  ผูบริหารมีการสงเสริมและพัฒนาครูในการผลิต/ใชส่ืออยางหลากหลาย
และเหมาะสมกับผูเรียน 
  10.3.6  ผูบริหารมีความเปนผูนําในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน / กลุม 
โรงเรียน/ ชุมชน 
  10.3.7  ผูบริหารมีการสนับสนุนการพัฒนาและการประเมินครูใหเปนวิชาชีพ
ช้ันสูงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  10.3.8  ผูบริหารมีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ 
  10.3.9  ผูบริหารมีการวางระบบและกลไกที่ดีในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โดยรวมมือกบัชุมชนและไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด 
 10.4  ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิผลและผูเกี่ยวของพึงพอใจในการบริหาร 
  10.4.1  การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย / มาตรฐานที่กําหนด
ไว  อยางนอยกวาละ 75 ของแผน 
  10.4.2  ผูบริหารสรางความตระหนัก (Awareness) และมีความพยายามในการ
ปฏิบัติ (Attempt) ในการพัฒนาผูเรียน  ครู  และการจัดการศึกษาของสถานใหบรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  10.4.3  ผูบริหารนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารอยางตอเนื่อง 
  10.4.4  ผูเกี่ยวของไมนอยกวารอยละ75 พึงพอใจกับผลงานของสถานศึกษา  
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 2.4.2  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 47 ไดเนนถึงมาตรฐานเละ

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก และหมวด 7 มาตรา 52 มาตรา 53 ไดเนนถึงการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเปนวิชาชีพช้ันสูงและใหมีองคการ
วิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา มีฐานะเปนองคการอิสระภายใตการบริหาร
ของสภาวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหาร
การศึกษา (สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 2542) 

 คุรุสภาไดกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2537 ขึ้น ซ่ึงเปนเกณฑมาตรฐานของ
คุณภาพการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณครู คุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครู
ยอมขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ หลายประการ ประการหนึ่ง คือ ผูบริหารการศึกษา อันหมายรวมถึง 
ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา บุคคลเหลานี้มีอิทธิพลทั้งในทางบวก 
และทางลบตอการพัฒนาวิชาชีพครู และเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา ของคุรุสภา พ.ศ.2540 
ไดกําหนดสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษา ของคุรุสภา 
พ.ศ.2540 นี้ยึดถือแนวคิดและความเชื่อที่วา ผูบริหารการศึกษาเปน "ผูจัดการ" ทางการศึกษา เพื่อให
ครูและบุคลากรอื่น ๆ ดําเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา 
และตามความคาดหวังของสังคม คุรุสภามุงหวังจะใหผูบริหารการศึกษาใชเกณฑมาตรฐานนี้เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของตน ของผูรวมงาน และของผูใตบังคับบัญชา ซ่ึง
จะสงผลดีตอการพัฒนางานการศึกษาทั้งในสวนที่เกี่ยวกับตัวผูบริหาร ครู และนักเรียนอยางเปน
รูปธรรม (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2540) 

2.4.3  มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
สํานักงานเลขาธิการคุ รุสภาไดเห็นความสําคัญในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพผูบริหาร

สถานศึกษา  เพื่อที่จะนําผูบริหารสถานศึกษาไปสูการเปนผูบริหารมืออาชีพ อันจะเปนแนวทางการ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
คุณสมบัติเบื้องตนที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารมืออาชีพ คือ การเขารวมเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการวิชาชีพ ดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพ ไดแกการเปน
ผูริเร่ิม ผูรวมงาน ผูรวมจัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเปนผูเสนอผลงาน และเผยแพรผลงานของ
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องคการ เพื่อใหสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของผูบริหารที่มีตอการพัฒนาองคการ 
ตลอดจนการนําองคการใหเปนที่ยอมรับของสังคมโดยสวนรวม 

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของ
บุคลากร ผูเรียน และชุมชน  ผูบริหารมืออาชีพแสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีตอ
องคการ ผูรวมงานผูเรียน และชุมชน ดวยการตัดสินใจในการทํางานตางๆ เพื่อผลการพัฒนาที่จะ
เกิดขึ้นกับทุกฝายการตัดสินใจของผูบริหารตองผานกระบวนการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
การกระทํากับผลของการกระทํา เนื่องจากการตัดสินใจของผูบริหารมีผลตอองคการโดยสวนรวม 
ผูบริหารจึงตองเลือกแตกิจกรรมที่ จะนําไป สูผลดี ผลทางบวก ผลตอการพัฒนาของทุกฝายที่
เกี่ยวของและระมัดระวังไมใหเกิดผลทางลบโดยมิไดตั้งใจ ทั้งนี้เพื่อนําไปสูความไววางใจ ความ
ศรัทธาและความรูสึกเปนที่พึ่งไดของบุคคลทั้งปวง 

มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ ความสําเรจ็ของ
การบริหาร อยูที่การดําเนินการเพื่อใหบุคลากรในองคการ หรือผูรวมงานไดมีพัฒนาตนเองอยางเต็ม
ศักยภาพ ผูบริหารมืออาชีพตองหาวิธีพัฒนาผูรวมงาน โดยการศึกษาจุดเดนจุดดอยของผูรวมงาน 
กําหนดจุดพัฒนาของแตละคน และเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาดานนั้น ๆ แลวใช
เทคนิคการบริหารและการนิเทศภายในใหผูรวมงานไดลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน ปรับปรุงให 
ผูรวมงานรูศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตนและลงมือปฏิบัติจนเปนผลใหศักยภาพของ
ผูรวมงานเพิ่มพูนพัฒนากาวหนาอยางไมหยุดยั้งนําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง  ผูบริหารมือ
อาชีพวางแผนงานขององคการไดอยางมียุทธศาสตร เหมาะสมกับเงื่อนไขขอจํากัดของผูเรียน ครู 
ผูรวมงาน ชุมชน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สอดคลองกับนโยบายแนวทาง เปาหมายของการ
พัฒนา เพื่อนําไปปฏิบัติจนเกิดผลตอการพัฒนาอยางแทจริง แผนงานตองมีกิจกรรมสําคัญที่นําไปสู
ผลของการพัฒนา ความสอดคลองของเปาหมายกิจกรรมและผลงาน ถือเปนคุณภาพสําคัญที่
นําไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุมคาและเกิดผลอยางแทจริง 

 มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปน
ลําดับ  นวัตกรรมการบริหาร เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารในการนําไปสูผลงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้นเปนลําดับ ผูบริหารมืออาชีพตองมีความรูในการบริหารแนวใหมๆ เลือกและ
ปรับปรุงใชนวัตกรรมไดหลากหลาย ตรงกับสภาพการณ เงื่อนไข ขอจํากัดของงานและองคการ จน
นําไปสูผลไดจริง เพื่อใหองคการกาวหนาพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง ผูรวมงานทุกคนไดใชศักยภาพของ
ตนอยางเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน 
 มาตรฐานที่ 6 ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร ผูบริหารมืออาชีพเลือกและใชกิจ
กรรมการบริหารที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของบุคลากรและองคการ จนบุคลากรมีนิสัยใน
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การพัฒนาตนเองอยูเสมอ ผูบริหารตองมีความเพียรพยายามยั่วยุ กระตุน ทาทาย ใหบุคลากรมี
ความรูสึกเปนเจาของ และชื่นชมผลสําเร็จเปนระยะๆ จึงควรเริ่มจากการ ริเร่ิม การรวมพัฒนา การ
สนับสนุนขอมูล และใหกําลังใจใหบุคลากรศึกษา คนควา ปฏิบัติ และปรับปรุงงานตาง ๆ ไดดวย
ตนเอง จนเกิดเปนคานิยมในการพัฒนางานตามภาวะปกติ อันเปนบุคลิกภาพที่ พึงปรารถนาของ
บุคลากรและองคการรวมทั้งบุคลากรทุกคนชื่นชมและศรัทธาในความสามารถของตน 

 มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ ผูบริหารมือ
อาชีพสามารถนําเสนอผลงานที่ไดทําสําเร็จแลว ดวยการรายงานผลที่แสดงถึงการวิเคราะหงาน
อยางรอบคอบ ครอบคลุมการกําหนดงานที่จะนําไปสูผลแหงการพัฒนาการลงมือปฏิบัติจริงและผล
ที่ปรากฏมี หลักฐานยืนยันชัดเจน การนําเสนอรายงานเปนโอกาสที่ผูบริหารจะไดคิดทบทวนถึง
งานที่ไดทําไปแลววามีขอจํากัด ผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่มิไดระวังไวอยางไร ถาผลงานเปน
ผลดี จะชื่นชม ภาคภูมิใจไดในสวนใด นําเสนอใหเปนประโยชนตอผูอ่ืนไดอยางไร ถาผลงานยังไม
สมบูรณ จะปรับปรุงเพิ่มเติมไดอยางไรและจะนําประสบการณที่ไดพบไปใชประโยชนในการ
ทํางานตอไปอยางไรคุณประโยชนอีกประการหนึ่งของรายงานที่ดี คือ การนําผลการประเมินไปใช
ในการประเมินตนเอง รวมทั้งการทําใหเกิดความรูสึกชื่นชมของผูรวมปฏิบัติงานทุกคน การที่
ผูปฏิบัติงานไดเรียนรูเกี่ยวกับความสามารถและศักยภาพของตน เปนขั้นตอนสําคัญอยางหนึ่งที่จะ
นําไปสูการรูคุณคาแหงตน ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร 
ผูเรียน และชุมชนมุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพพัฒนาแผนงานของ
องคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริงพัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวรรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดอยางเปนระบบ  

  มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ผูบริหารมีหนาที่แนะนํา ตักเตือน ควบคุม 
กํากับดูแลบุคลากรในองคการ การที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหไดผลดี ผูบริหารตองประพฤติ
ปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี มิฉะนั้นคําแนะนําตักเตือนหรือการกํากับดูแลของผูบริหารจะขาด
ความสําคัญ ไมเปนที่ยอมรับของบุคลากรในองคการ ผูบริหารที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในทุกๆ 
ดาน เชน ดานคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรมและบุคลิกภาพจะมีผลสูงตอการยอมรับของ
บุคลากร ทําใหเกิดความเชื่อถือศรัทธาตอการบริหารงาน จนสามารถปฏิบัติตามไดดวยความพึงพอใจ 

 มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค หนวยงานการศึกษา
เปนองคการหนึ่งที่อยูในชุมชน และเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมซึ่งมีองคการอื่นๆ เปน
องคประกอบ ทุกหนวยงานมีหนาที่รวมมือกันพัฒนาสังคมตามบทบาทหนาที่ผูบริหารการศึกษา
เปนบุคลากรสําคัญของสังคมหรือชุมชนที่จะชี้นําแนวทางการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาตาม
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ทิศทางที่ตองการ ผูบริหารมืออาชีพตองรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นในการเสนอแนวทาง
ปฏิบัติ แนะนําปรับปรุงการปฏิบัติ และแกปญหาของชุมชนหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดผลดีตอ
สังคมสวนรวม ในลักษณะรวมคิดรวมวางแผน และรวมปฏิบัติดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถ 
พรอมทั้งยอมรับความสามารถ รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชความสามารถของ
ตนอยางเต็มศักยภาพเพื่อเสริมสรางบรรยากาศประชาธิปไตยและการรวมมือกันในสังคม นําไปสู
การยอมรับและศรัทธาอยางภาคภูมิใจ 

 มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา วามประทับใจของผูรวมงาน
ที่มีตอผูบริหารองคการอยางหนึ่ง คือ ความเปนผูรอบรูทันสมัยทันโลก รูอยางกวางขวางและมอง
ไกล ผูบริหารมืออาชีพจึงตองติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกๆ ดาน จนสามารถ
สนทนากับผูอ่ืนดวยขอมูลขาวสารที่ทันสมัย และนําขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ไดรับไปใชในการ
พัฒนางานและผูรวมงาน การตื่นตัว การรับรู และการมีขอมูลขาวสาร สารสนเทศเหลานี้นอกจาก
เปนประโยชนตองานพัฒนาแลว ยังนํามาซึ่งการยอมรับและความรูสึกเชื่อถือของผูรวมงานอันเปน
เงื่อนไขเบื้องตนที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ลึกซึ้งตอเนื่องตอไป 

 มาตรฐานที่ 11 เปนผูนําและสรางผูนํา ผูบริหารมืออาชีพสรางวัฒนธรรมขององคการ
ดวยการพูดนํา ปฏิบัตินํา และจัดระบบงานใหอดคลองกับวัฒนธรรม โดยการใหรางวัลแกผูทีท่าํงาน
ไดสําเร็จแลว จนนําไปสูการพัฒนาตนเอง คิดไดเอง ตัดสินใจไดเอง พัฒนาไดเองของผูรวมงานทุก
คน ผูบริหารมืออาชีพจึงตองแสดงออกอยางชัดเจนและสม่ําเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององคการ 
เพื่อใหผูรวมงานมีความมั่นใจในการปฏิบัติ จนสามารถเลือกการกระทําที่สอดคลองกับวัฒนธรรม 
แสดงออกและชื่นชมไดดวยตนเอง ผูบริหารจึงตองสรางความรูสึกประสบความสําเร็จใหแก
บุคลากรแตละคนและทุกคน จนเกิดภาพความเปนผูนําในทุกระดับนําไปสูองคการแหงการเรียนรู
อยางแทจริง 

มาตรฐานที่ 12  สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ การพัฒนาองคการให
กาวหนาอยางยั่งยืนสอดคลองกับความกาวหนาของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อยางไมหยุดยั้ง ผูบริหาร
จําเปนตองรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดสอดคลอง สมดุล และเสริมสรางซึ่งกันและกัน ผูบริหารมืออาชีพจึง
ตองตื่นตัวอยูเสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดานรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและ
กลาที่จะตัดสินใจดําเนินเพื่อผลในอนาคต อยางไรก็ตาม การรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงนี้ ยอมเปนสิ่ง
ประกันไดวาการเสี่ยงในอนาคตจะมีโอกาสผิดพลาดนอยลงการที่องคการปรับไดทันตอการ
เปลี่ยนแปลงนี้ ยอมเปนผลใหองคการพัฒนาอยางยั่งยืน สอดคลองกับความกาวหนาของโลก
ตลอดไป ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรคแสวงหา
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และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาเปนผูนําและสรางผูนําสรางโอกาสในการพัฒนาไดทุก
สถานการณ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548) 

2.4.4  บทบาทหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา 
ผูบริหารโรงเรียนมีภาระหนาที่ตามที่เขตพื้นที่การศึกษา(School districts)แตละแหง

กําหนด ซ่ึงมีไวในสัญญาจาง  เปนกฎเกณฑการประเมินความมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาใน
สหรัฐอเมริกาไดใหความสําคัญตอภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยางมาก โดย
กําหนดไวเปนคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหรือผูสมัครจะดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  
ดังนี้ในที่นี้  ผูวิจัย สรุปรวมจากหลายเขตพื้นที่การศึกษาพอสังเขป ดังนี้(Oklahoma, 2007; Irving, 
2007; La Porte, 2007; Summerset, 2002; Arkansas, 2007; Monona Grove, 2007; Pendleton, 2007)  
 1) ใชแผนยุทธศาสตรรวมกันเพื่อระบุและทําใหพันธกิจ  เปาหมาย และวัตถุประสงคของ
โรงเรียนประสบผลสําเร็จ 

2) อาศัยความชวยเหลือจากคณะกรรมการการตัดสินใจของโรงเรียน ในการจัดทํา
วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานประจําปของแตละตัวบงชี้เกี่ยวกับความเปนเลิศทางวิชาการ 
(Academic  Excellence  Indicators) สราง  รักษา  และใชระบบสารสนเทศและบันทึกที่เหมาะสม
และจําเปนเพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุประสงคการปฏิบัติงานของโรงเรียนในแตละตัวบงชี้ความเปนเลิศ
ทางวิชาการ 

 3)  แสดงใหเห็นวามีทักษะทางสติปญญาที่จะเก็บ  วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล
ขาวสารเพื่อเดินสูเปาหมาย 

 4)  สรางและรักษามาตรฐานที่สูงของนักเรียน และสรางวินัยใหเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงสิทธิ
ของนักเรียน 

 5)  ทําความเขาใจและสงเสริมใหเกิดความคาดหวังจากการปฏิบัติงานระดับสูงจากครู
และนักเรียน   

 6)  กํากับและติดตามโครงการสอนอานใหเกิดประสิทธิผลทุกระดับชั้น 
 7)  กํากับและติดตามการสอนวิชาคณิตศาสตรใหเต็มศักยภาพของนักเรียน 
 8)  วิเคราะหขอมูลทางการศึกษาเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน   
 9)  ใหคําแนะนําและรักษาการจัดทําบันทึกที่ถูกตองเกี่ยวกับความกาวหนาและการเขา

เรียนของนักเรียน 
 10)  เปนผูนําในการพัฒนา  การกําหนดความเหมาะสม  และกํากับดูแลการเรียนการสอน 

         11)  มีความรูดานหลักสูตรและการสอน ชวยพัฒนา  ทบทวน  และประเมินหลักสูตร 
 12)  มีความสามารถในการประเมินโครงการสอนและประสิทธิผลของการสอน 
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 13)  กํากับติดตามกระบวนการการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการ เพื่อใหมั่นใจวา 
กิจกรรมตาง ๆ มีความสัมพันธกับผลลัพธที่ออกมา และใชขอคนพบเหลานี้เพื่อการปฏิบัติและการ
พัฒนาที่ถูกตอง ทั้งยังทําใหความสําเร็จนั้นเปนที่ทราบโดยทั่วกัน 

 14) รวมทํางานกับครูในการวางแผน ในการใช และประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ ให
มผูีแทนจากนักเรียนและจากชุมชนดวยเมื่อมีโอกาสเหมาะสม 

 15) พัฒนา คงไว และใชระบบขอมูลที่จําเปนเพื่อแสดงใหเห็นวาไดรวมเอาตัวบงชี้ความ
เปนเลิศทางวิชาการทั้งหมดไวในจุดประสงคการปฏิบัติงานของโรงเรียน  

 16)  สงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพครู  และการพัฒนาตนเอง 
 17)  ผูบริหารโรงเรียนสรางโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยใชการสอนงาน

(Coaching) ที่มีประสิทธิผล  และใชประโยชนจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมความกาวหนา
เปนรายบุคคล  จัดใหมีการสะทอนความคิดเห็นเฉพาะเรื่องใหทันเวลา  เสริมแรงการเติบโตและการ
พัฒนา   
      18) ผูบริหารโรงเรียนตองแสดงออกใหเห็นวามีความรูเ ร่ืองการใหคําปรึกษาเพื่อ
พัฒนาการสอน  ใชกระบวนการการประเมินเพื่อพัฒนาการสอนไดอยางมีประสิทธิผล  

 19)  รวมมือกับเจาหนาที่ของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในการฝกอบรมคร ู
 20)  นิเทศงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 
 21) สังเกตการปฏิบัติงาน  บันทึกการสังเกตการณ และจัดประชุมการประเมินกับ

บุคลากรทั้งหมด 
 22) จัดวัสดุอุปกรณและแหลงขอมูลทางวิชาการเพื่อสงเสริมใหครูผูสอนประสบ

ผลสําเร็จถึงเปาหมายการสอน 
 23) ใชขาวสารและความรูที่ไดจากเครื่องมือการประเมิน จากกระบวนการประเมินของ

เขตพื้นที่การศึกษา จากการสะทอนผลการประเมินของศึกษานิเทศก และจากโครงการพัฒนา
วิชาชีพเพื่อนํามาพัฒนาตนเอง 

 24)  มีความสามารถดานการสื่อสาร  การประชาสัมพันธ และมีทักษะมนุษย 
 25) อธิบายและทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการสอนใหแกนักเรียน  ครู และผูปกครอง  

กรรมการสถานศึกษาและชุมชน 
 26) สรางและรักษาสัมพันธภาพที่นาพอใจกับกลุมคนในชุมชนและรายบุคคล เพื่อเปน

การสงเสริมความเขาใจและเปนการเชื้อเชิญใหสนับสนุนโรงเรียนในการจัดโครงการและกิจกรรม
ตาง ๆ  เพื่อตีความนโยบายและทิศทางการบริหาร และเพื่ออภิปรายและแกปญหาของนักเรียนเปน
รายบุคคล 

 27) ยอมรับ รับรองและประกาศความเปนเลิศและความสําเร็จจากการปฏิบัติงานนั้น 
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 28) เปนตัวอยางที่ยอดเยี่ยมในความเปนนักการศึกษามืออาชีพใหแกนักเรียนและครู 
 29) สรางและรักษาบรรยากาศการเรียนรูที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน  เสริมสราง 

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและการพัฒนาของนักเรียน 
 จะเห็นไดวา  ทุกเขตพื้นที่การศึกษา(School districts)ในสหรัฐอเมริกาไดใหความสําคัญ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการเรียนรูของนักเรียนเปนสําคัญ  ภารกิจของผูบริหาร
โรงเรียนลวนแตมีเปาหมายเพื่อใหมีผลตอการเรียนรูสูงทั้งนั้น 
 2.4.5 มาตรฐานสําหรับผูนําทางวิชาการ (Standards for Instructional Leaders) 

 สภาเจาหนาที่การศึกษาระดับสูงของรัฐ(CCSSO) ไดพัฒนาหลักการแนะนําเพื่อเปน
ประเด็นอางอิงใหแก มาตรฐาน ISLLC และชวยทําใหเขาใจกวาง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบงชี้ ดังนี้   
 1)  มาตรฐานควรสะทอนใหเห็นวา  การเรียนรูของนักเรยีนเปนศูนยกลาง 
    2)  มาตรฐานควรบงบอกบทบาทที่กําลังเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน 
    3)  มาตรฐานควรแสดงวารับรูธรรมชาติความรวมมือของภาวะผูนําโรงเรียน 
    4)  มาตรฐานควรตั้งไวสูง  เพิ่มระดับคุณภาพวิชาชีพ 
    5)  มาตรฐานควรแจงใหผูบริหารโรงเรียนทราบถึงระบบที่อาศัยผลการปฏิบัติงานเปน
ฐานในการประเมินและวัดผล 
    6)  มาตรฐานควรมีลักษณะหลอมรวมและเขาใจงาย 
    7)  มาตรฐานควรสนับสนุนความคิดเรื่องการเขาถึง  โอกาส และการมอบอํานาจสําหรับ
สมาชิกทุกคนในโรงเรียน(CCSSO, 1996) 
    หลักการแรกของมาตรฐาน ISLLC ทําใหทราบวาจุดสนใจอยูที่ขอความวา การเรียนรู
ของนักเรียนเปนศูนยกลาง  ดวยเหตุนี้ ภาวะผูนําทางวิชาการจึงถูกกําหนดใหเปนศูนยกลางของงาน
โรงเรียน  และจึงถือวาผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําทางวิชาการ 
    หนวยงานที่นําทัศนะผูนําทางวิชาการและแนวทางของสภาเจาหนาที่ทางการศึกษา
ระดับสูงของรัฐมาใชคือ สํานักผูออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระหวางรัฐ (Interstate School 
Leaders Licensure Consortium - ISLLC)  สํานักงานนี้ดําเนินการภายใตการอุปถัมภของ สภา
เจาหนาที่การศึกษาระดับสูงของรัฐ (Council of Chief State School Officers - CCSSO)  ซ่ึงเปน
หนวยงานระดับชาติซ่ึงประกอบดวยเจาหนาที่ระดับหัวหนาหนวยงานทางการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา   สํานักไดพัฒนามาตรฐานสําหรับผูบริหารโรงเรียน
ซ่ึงเปนที่รูจักกันในชื่อ มาตรฐาน ISLLC (ISLLC standards) เปนที่นาสังเกตวา  แมวามาตรฐานนี้
ไดรับการพัฒนามาตั้งแตป 1996 แตก็ถือกันวามาตรฐานนี้เปนฐานรากใหกับทัศนะภาวะผูนําทาง
วิชาการในปจจุบัน โดยการสรุปยอทัศนะปจจุบันแลวทําเปนชุดขอความและถือวาเปนเกณฑสําหรับ
ใบอนุญาตระดับรัฐ และเปนตัวกระตุนใหหลักสูตรการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดศึกษา
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ทบทวนและออกแบบใหม  มาตรฐาน ISLLC ยังคงมีความสําคัญในการอภิปรายในศตวรรษที่ 21 
เกี่ยวกับเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการ  สํานักใชเวลากวาสองปในการพัฒนามาตรฐาน ไดมาตรฐาน
ออกมาเปน 6 มาตรฐานกวาง ๆ ดังนี้ 

   มาตรฐานที่ 1 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูบริหารการศึกษาที่ตองสงเสริมใหนักเรียนทั้งหมด
ประสบผลสําเร็จโดยเอื้ออํานวยใหมีการพัฒนาวิสัยทัศน  การแสดงความเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน  
การนําวิสัยทัศนไปใช และการนําพาการใชวิสัยทัศนการเรียนรูที่ไดรวมกันสรางและสนับสนุนทั้ง
โรงเรียน 

   มาตรฐานที่ 2 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูบริหารการศึกษาที่ตองสงเสริมใหนักเรียนทั้งหมด
ประสบผลสําเร็จโดยการสนับสนุน ดูแล และทําใหวัฒนธรรมโรงเรียนยั่งยืน และทําใหหลักสูตร
การสอนเกิดผลดีตอการเรียนรูของนักเรียนและตอความกาวหนาทางวิชาชีพของครู 
    มาตรฐานที่ 3 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูบริหารการศึกษาที่ตองสงเสริมใหนักเรียนทั้งหมด
ประสบผลสําเร็จโดยการทําใหมีความมั่นใจกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับองคการ  การปฏิบัติการ  
และทรัพยากรเพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่ทําใหการเรียนรูมีประสิทธิผลและปลอดภัย 
    มาตรฐานที่ 4 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูบริหารการศึกษาที่ตองสงเสริมใหนักเรียนทั้งหมด
ประสบผลสําเร็จ โดยการใหความรวมมือกับครอบครัวและสมาชิกของชุมชน  ตอบสนองตอ
ประโยชนและความตองการที่หลากหลายของชุมชน และการใชแหลงทรัพยากรของชุมชน 
    มาตรฐานที่ 5 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูบริหารการศึกษาที่ตองสงเสริมใหนักเรียนทั้งหมด
ประสบผลสําเร็จ โดยการปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตย  ดวยความยุติธรรม และดวยกิริยาที่มี
จริยธรรม 
    มาตรฐานที่ 6 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูบริหารการศึกษาที่ตองสงเสริมใหนักเรียนทั้งหมด
ประสบผลสําเร็จ โดยการเขาใจ  ตอบสนอง และอาศัยอิทธิพลของบริบททางการเมือง  ทางสังคม  
ทางเศรษฐกิจ  ทางกฎหมาย และทางวัฒนธรรม(Hessel and Holloway, 2002) 
 ในระหวางที่ดําเนินการพัฒนานั้น  มาตรฐานนี้ไดถูกสงเวียนไปในวงกวางเพื่อศึกษา
ทบทวนกอนการยอมรับนํามาใชในป 1996  จากเวลานั้น มีมลรัฐตาง ๆมากกวา 40 รัฐรับเอา
มาตรฐานนี้ไปใช และหลายรัฐก็ตองการใหผูสมัครสอบไดคะแนนการประเมินผานที่สอดคลองกับ
มาตรฐานที่ออกแบบโดยสํานักบริการทดสอบทางการศึกษา (Educational Testing Service) กอนที่
จะออกใบอนุญาตใหแกผูบริหารโรงเรียน 

2.4.6 กฎหมายภาวะผูนําทางวิชาการ  (Instructional Leadership Act of 2007) 
    ประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการ โดยที่ สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรจากรัฐแมรีแลนด John Sarbanes ไดเสนอกฎหมายภาวะผูนําทางวิชาการ Instructional 
Leadership Act of 2007 เขาสูสภาคองเกรส เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2007 ซ่ึงจะไดงบประมาณ 
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100,000,000 ดอลลาร (หนึ่งรอยลานดอลลาร)  เพื่อพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อฝกอบรมผูบริหาร
โรงเรียนดานทักษะการสอน  นอกจากฝกอบรมผูบริหารโรงเรียนแลว  กฎหมายนี้ยังเสนอใหรวมเอา
ทักษะตาง  ๆเหลานี้ เขาไวในการออกเกียรติบัตรและออกใบอนุญาตของรัฐ  และกําหนดให
กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาพัฒนาและระบุในคํานิยามผูบริหารโรงเรียนวาตองเปนผูมี
คุณภาพสูง(highly qualified principal – HQP) 

   ในกฎหมายระบุวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจะตองสรางคํานิยามเกี่ยวกับ
ผูบริหารโรงเรียนวาเปนผูมีคุณภาพสูง(highly qualified principal)ที่เนนมาตรฐานภาวะผูนําทาง
วิชาการ  ในการพัฒนาคํานิยามนั้น  รัฐมนตรีจะตองใหขอคิดที่จําเปนวาผูบริหารโรงเรียนจะตอง..... 

1)  แสดงใหเห็นวามีความตระหนักถึงทักษะดานความรูและทัศนคติที่ตองการตอการนํา 
การเรียนการสอนในโรงเรียนอยางมีประสิทธิผล 

   2)  ใสใจตอการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง ใชประโยชนจากผลรวมของการวิจัยทาง 
วิชาการใชการกระตุนเชิงพัฒนา  การสะทอนตนเอง  การเปนพี่เล้ียงและการฝกงาน  และ 
 3)  แสดงใหเห็นวามีความสามารถในการบริหาร  การสรางและรักษาโรงเรียนแหงการ
เรียนรูระดับมืออาชีพที่ใชขอมูลอยางมีประสิทธิผลตอการพัฒนาและตอการจัดการสอนใหนักเรียน
ทั้งหมดเพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น (Marion Ginopolis, 2007)  
 ในสมัยประชุมนิติบัญญัติสภาคองเกรสครั้งที่ 110 ระหวางป ค.ศ. 2007 – 2008 เพื่อเปน
การปรับปรุงกฎหมายการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ป 1965 (Elementary and Secondary 
Education Act of 1965) จึงใหอํานาจแกผูเกี่ยวของในการฝกอบรมผูบริหารโรงเรียนดานทักษะ
ภาวะผูนําทางวิชาการและใหสงเสริมการรวมมาตรฐานภาวะผูนําทางวิชาการมาใชในการออก
เกียรติบัตรและใบอนุญาตระดับประเทศแกผูบริหารโรงเรียน 
 สรุปเนื้อหาของกฎหมายภาวะผูนําทางวิชาการนี้ไดวา  
 กฎหมายภาวะผูนําทางวิชาการ 2007 นี้ ไดปรับปรุงกฎหมายการประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 1965 เพื่อใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบผูเกี่ยวของในรัฐตาง ๆ หนวยงาน
ทางการศึกษาในทองถ่ิน  องคการที่ไมหวังผลกําไร  สถาบันอุดมศึกษา หรือหางหุนสวน หรือ
สมาคมซึ่งอยางนอยที่สุดก็มีหนึ่งอยางจากที่กลาวมานี้ ใหพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมและหนวยงาน 
(เชน โรงเรียนพัฒนาภาวะผูนํา) เพื่อฝกอบรมผูบริหารโรงเรียนในดานทักษะภาวะผูนําทางวิชาการ 
  มีจุดประสงคใหรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐตาง ๆหรือหางหุนสวนหรือสมาคมเพื่อจัดทํา
โครงการนํารองที่ประเมินและสงเสริมการรวมมาตรฐานภาวะผูนําทางวิชาการไวในเกียรติบัตร
หรือใบอนุญาตของผูบริหารโรงเรียนระดับรัฐ  กํากับใหรัฐมนตรีสรางคํานิยาม “ผูบริหารโรงเรียน
ที่มีคุณภาพสูง” ซ่ึงอาศัยรายงานจากผูไดรับมอบหมายตามกฎหมาย และกฏหมายนี้เนนมาตรฐาน
ภาวะผูนําทางวิชาการ (GovTrack.us. H.R. 3441--110th Congress, 2007) 
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 จะเห็นไดวา กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักนโยบายและแผนการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และคุรุสภาของประเทศไทย  และเขตพื้นที่การศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา ตางก็กําหนดเกณฑเกี่ยวกับการเรียนการสอน  กําหนดความสําคัญ  กําหนดมาตรฐาน
สําหรับงานวิชาการและมาตรฐานสําหรับผูบริหารโรงเรียนและสหรัฐอเมริกาใหความสําคัญเรื่อง
ภาวะผูนําทางวิชาการโดยไดตรากฎหมาย Instructional Leadership Act of 2007 เพื่อกําหนด
มาตรฐานผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ 
 
2.5  ตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการที่ใชในการวิจัย  
 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําทางวิชาการ  นักวจิยัได
ใหแนวคิดและขอเสนอเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารโรงเรยีนในฐานะผูนําทางวิชาการ  โรงเรียนและ
หนวยงานทางการศึกษาก็กําหนดบทบาทสําหรับผูบริหารโรงเรียนสอดคลอง  คลายคลึงกัน  
แนวความคิดเหลานี้เปนภาพกวาง  เปนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได  เพียงแตนักวิจัยเหลานั้นไมได
จัดกลุมพฤติกรรมชัดเจน  สวนรูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการนั้น  นักการศึกษา นักวิจัยและหนวยงาน
ทางการศึกษาไดเสนอรูปแบบพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารโรงเรียนที่ชัดเจน  
เจาะจงมากขึ้น  โดยการเสนอหัวขอหลักและประเด็นยอย ๆเสริม  ไมตางจากแนวคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ  เพียงแตเปนการจัดกลุมพฤติกรรมชัดเจนขึ้น 
 นักการศึกษาและนักวิจัยที่เสนอแนวคิดและที่เสนอรูปแบบ  ตางก็ใหรายละเอียดปลีกยอย
เกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ  มากนอยตางกันไป  ทั้งที่เหมือนกันและตางกัน  สวนนักวิจัยอ่ืน ๆ      
ก็ใหความเห็นเปนเกร็ดปลีกยอยเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการเชนกัน  ผูวิจัยถือวา  เหลานี้
คือขอมูลที่ไดจากเอกสารที่จะนํามารางและพัฒนาเปนตัวบงชี้ตอไป 
 เมื่อพิจารณาขอมูลจากเอกสารตามที่กลาวมานี้แลว  ผูวิจัยไดจัดกลุมพฤติกรรมภาวะผูนํา
ทางวิชาการออกเปน 5 กลุมใหญ  ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกชื่อของกลุมใหญวาเปน  องคประกอบหลัก  
ผูวิจัยจัดกลุมพฤติกรรมที่มีลักษณะคลายกันและเปนสวนยอยขององคประกอบหลักซึ่งตอไปนี้จะ
เรียกวา องคประกอบยอยไดจํานวน 15  องคประกอบยอย และพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นไดใน
แตละองคประกอบยอย  เปนตัวแปรประกอบหรือเรียกวา ตัวบงชี้  ดังจะนําเสนอเปนตาราง
สังเคราะหตอไป   
 2.5.1 องคประกอบหลักภาวะผูนําทางวิชาการ 

    สรุปจากนิยาม หลักการ แนวคิด  ทฤษฎี และผลงานงานวิจัย   ผูวิจัยไดสังเคราะหเพื่อ
กําหนดองคประกอบหลักของภาวะผูนําทางวิชาการ  ดังแสดงไวในตารางที่ 12 
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จากการสังเคราะหตวับงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ  ผูวิจัยไดจัดกลุมตัวบงชี้ที่มีสาระคลายกัน  
ไดกลุมใหญ  จํานวน 5 กลุม  ทั้ง 5 กลุมนี้ครอบคลุมแนวความคิด  ครอบคลุมพฤติกรรมภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  กลุมใหญนี้เรียกวาเปน  องคประกอบหลัก ไดแก 1) การกําหนด
วิสัยทัศน  เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู 2) การบริหารจัดการหลักสตูรและการสอน 3) การ
พัฒนานักเรียน 4) การพัฒนาคร ูและ 5) การสรางบรรยากาศการเรียนรู  เขียนเปนรูปโมเดลการวัด
องคประกอบหลักภาวะผูนําทางวิชาการ ไดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ภาพที่ 1 โมเดลการวัดองคประกอบหลักภาวะผูนําทางวิชาการ  
 
 2.5.2 องคประกอบยอยภาวะผูนําทางวิชาการ 
 จากตารางสังเคราะหตัวบงชี้องคประกอบหลักภาวะผูนําทางวิชาการ  ผูวิจัยไดจัดกลุม
ยอย  เรียกวา  องคประกอบยอย  ไดจํานวน 15 องคประกอบยอย  ดังนี้ 
 การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู 
 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู  
ผูวิจัยสรุปเปน 3 องคประกอบยอย  ไดแก  1) การรวมกันกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและพันธ
กิจการเรียนรู  2) การใหความสําคัญสูงสุดตอการเรียนรู  และ 3) การสรางเกณฑมาตรฐานทาง
วิชาการ  ซ่ึงมีนักการศึกษาและนักวิจัยสนับสนุนแนวคิดนี้เปนประเด็นยอยออกไป และผูวิจัยได
นํามาสรางเปนตัวบงชี้  ดังนี้ 

 
 

การกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและ 
พันธกิจการเรียนรู 

การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

การพัฒนานักเรียน 

การพัฒนาครู 

การสรางบรรยากาศการเรียนรู 

 ภาวะผูนําทางวิชาการ 
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1)  การรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนรู 
ผูนําทางวิชาการมีความสามารถและแสดงออกอยางชัดแจงถึงสิ่งที่ทรงคุณคาและมี

วิสัยทัศน(values and vision) ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  
อีกทั้งยังความสามารถเชื่อมโยงหลักการ พฤติกรรมและโครงสรางที่จําเปนเพื่อสงเสริมและดํารงสิ่ง
ที่ทรงคุณคาและวิสัยทัศนนั้นไวได (Hopkins et. al., 1997)  ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนในฐานะที่เปน
ผูนําทางวิชาการจึงตองเนนเปาเหมายและการผลิต (Bossert, 1988)   การตั้งเปาหมายเปนวิธีการที่มี
ประสิทธิผลในการเพิ่มแรงจูงใจและเพิ่มผลการปฏิบัติงาน  เปาหมายชวยเพิ่มความสนใจที่จะใหได
งาน  ชวยทําใหความพยายามขยายไปสูกิจกรรมที่มีเปาหมายลักษณะเดียวกัน  ยืนกรานอยางแข็งขัน
ที่จะไปสูผลสําเร็จ  และเพิ่มการพัฒนากลยุทธเพื่อไปสูเปาหมายใหได (Locke and Latham, 1990)  
ผูบริหารโรงเรียนกับครูรวมกันกําหนดและสื่อสารเปาหมายรวมจะชวยทําใหมีโครงสรางองคการที่
จะนําโรงเรียนไปสูเปาหมายสําคัญรวมกัน  เปาหมายสําคัญรวมทางวิชาการนี้  มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของครูในหองเรียน   ซ่ึงจะนําไปสูความเปนโรงเรียนที่มีประสิทธิผลมากขึ้น
(Bookbinder, 1992;; Blasé & Blasé, 1998, 1999a) ภาวะผูนําทางวิชาการมีความหมายรวมอยูใน
แวดวงของการกระทําของผูบริหารโรงเรียนหรือที่มอบหมายใหผูอ่ืนกระทําเพื่อสงเสริมความ 
กาวหนาการเรียนรูของนักเรียน อันประกอบดวยภารกิจตาง ๆคือ การนิยามวัตถุประสงคของ
โรงเรียน การจัดทําเปาหมาย พันธกิจโดยรวมของโรงเรียนใหชัดเจน  (Debevoise, 1984.Wildy & 
Dimmock, 1993; Murphy, 1990; King, 2002) โดยกําหนดเปาหมายทางการเรียนการสอน  กําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติของนักเรียน  และสงเสริมใหนักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานเหลานั้น (Bossert, 
1988) ผูบริหารโรงเรียนที่เปนผูนําทางวิชาการจะตอง ส่ือสารสรางความเขาใจกับนักเรียนและครู
เร่ืองวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน (McEwan(1998)  ส่ือสารเปาหมายของโรงเรียนบอย ๆโดย
การเนนสํานึกรับผิดชอบ สงเสริมใหมีความรูสึกถึงความเปนเจาของและสงเสริมการพัฒนาทาง
วิชาการ Bookbinder (1992) การกําหนดพันธกิจ (Defining Mission)  ที่ระบุไวชัดเจนแลวนั้น  
จะตองสื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขาใจแจมแจง  การจัดทํากรอบเปาหมาย  จุดประสงค  และ
พันธกิจ จะตองไมประมาณการสูงเกินไป  จุดประสงคที่ระบุชัดเจนตองเปนไปตามสภาพการณใน
ชวงเวลาหรือชวงวิกฤติดวย  การปฏิบัติการโดยไมมีพันธกิจที่ระบุชัดเจนนั้น  ก็เหมือนกับการออก
เดินทางที่ไมมีจุดหมายในใจ (Krug, 1992) 

2)  การใหความสําคัญสูงสุดตอการเรียนรู   
ในชวงเวลาสองทศวรรษที่ผานมา มีการเรียกรองใหผูนําทางการศึกษาใสใจกับการบริหาร

จัดการการเรียนการสอนใหมากขึ้น  งานของโรงเรียนโดยพื้นฐานแลวคือการสงเสริมการเรียนรู  
และแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภารกิจและลักษณะของผูบริหารโรงเรียน (Hoachlander, Alt 
& Beltranena, 2001)   แตก็มีส่ิงหนึ่งที่ยังคงอยู  ผูบริหารโรงเรียนยังคงเปนคนเดียวในโรงเรียนที่
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ตองรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (Rhinehart, et. al., 1998)  Sergiovanni 
(1991) กลาวถึงภาวะผูนําทางวิชาการวา เกิดจากแรงขับที่เปนแนวความคิดที่ตองการใหโรงเรียน
เปนโรงเรียนที่มีประสิทธิผล โดยมุงหวังใหผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญสูงสุดตอการเรียนรู  
กระนั้นก็ตามก็ยังมีมิติอ่ืนที่ตองพิจารณาเกี่ยวกับภาวะผูนําเพื่อเปนแนวทางในการสรางภาวะผูนํา
รวมซึ่งผูบริหารโรงเรียนทําหนาที่อํานวยใหเกิดกระบวนการ  โดยทั้งผูบริหารและครูทําใหการ
เรียนรูของนักเรียนและผูใหญเปนเรื่องสําคัญที่สุด (Lashway, 2002)   ผูบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลจะตองใชพฤติกรรมเฉพาะที่เปนภาวะผูนําทางวิชาการหลายอยางอยางตอเนื่อง  
กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา (US Dept of Ed, 2005)ไดจัดลําดับโดยใหถือวาการสอน
และการเรียนเปนเรื่องสําคัญที่สุดเสมอ  ภาวะผูนําเปนสมดุลของการบริหารจัดการกับวิสัยทัศน  ทั้ง
ที่ผูนําตองปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ งานการเรียนการสอนก็ยังตองเปนเรื่องที่ผูนําตองจัดเวลาให  
สอดคลองกับความเห็นกอนหนานี้ของ Bossert (1988), Murphy (1990), Purkey และ Smith (1983) 
ที่กลาววา  ผูนําทางวิชาการใหเวลาในการประสานงานและดูแลการสอนของครูมากขึ้น จัดและ
ปกปองเวลาการสอน  ใหเวลากับการเรียนรูมากที่สุด  เชนเดียวกับ Leithwood, Jantzi and 
Steinbach (1999 อางใน Southworth, 2002)  ที่เห็นวาผูบริหารโรงเรียนตองใสใจตอพฤติกรรมของ
ครูเพื่อเพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียน ใสใจตอวัฒนธรรมของโรงเรียน สวน Hopkins et. al (1997) 
เห็นสอดคลองแตเพิ่มเติมมากขึ้นวา  ผูนําทางวิชาการมีความมุงมั่นในการสงเสริมการสืบคนความรู 
โดยเฉพาะดวยคําถามวา “อยางไร” มากกวาที่จะเปนคําถามวา “อะไร” 

3) การสรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ   
McEwan  (1998) มีแนวคิดเกี่ยวกับผูนําทางวิชาการวา ผูบริหารโรงเรียนที่เปนผูนําทาง

วิชาการจะตองทําการตาง ๆ ใหเกิดผลดีตอชีวิตของนักเรียนและครู สรางเกณฑมาตรฐานทาง
วิชาการ  ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ  และดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามเกณฑ
มาตรฐานทางวิชาการนั้น ความเปนเลิศทางวิชาการควรถือวาเปนแรงจูงใจที่สําคัญมากในโรงเรียน  
มีงานวิจัยจํานวนมากขึ้นที่ยืนยันวา  การที่โรงเรียนเนนงานดานวิชาการเปนเรื่องสําคัญที่สุดตอ
ผลสําเร็จของนักเรียน(Goddard, Sweetland, & Hoy, 2000; Hoy & Sabo, 1998; และ Hoy, Tarter, & 
Kottkamp, 1991)  ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนที่เปนผูนําทางวิชาการจะตอง ตั้งความคาดหวังตาง ๆ ไว
สูงสําหรับครูและผูบริหารโรงเรียนเอง (McEwan (1998)  ผูบริหารโรงเรียนตองมีความเขาใจ
ขอบขายโครงสรางทางการศึกษาและผลที่จะเกิดแกผลสัมฤทธ์ิและการเรียนรูของนักเรียน 
(Hopkins et. al (1997)  Supovitz และ Poglinco (2001) สนับสนุนใหตั้งเครือขายความปลอดภัย 
(safety nets) จัดใหมีไวในโรงเรียนเปนรายวัน เปนป เปนการประกันวาการปฏิบัติการตาง ๆ ของ
ทั้งครูและนักเรียนประสบผลสําเร็จไดดวยวิธีการ  แนวทาง  มาตรฐานการปฏิบัติที่กําหนดไว  
เครือขายความปลอดภัยชวยสงเสริมและใหโอกาสนักเรียนไดบรรลุถึงเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ได 
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จากการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี  แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  นักการศึกษาและนักวิจัยได
ใหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู  นักวิจัย
นักการศึกษาจํานวนมาก และหนวยงานทางการศึกษาไดระบุขอมูลเปนรายละเอียดปลีกยอยเกี่ยว
พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการที่สังเกตได ถือวาพฤติกรรมที่สังเกตไดเหลานี้เปนตัวบงชี้ภาวะผูนาํ
ทางวิชาการ โดยจัดเขากลุมที่คลายกันได 3 กลุม  เรียกวา องคประกอบยอย  กําหนดชื่อ
องคประกอบยอย  ดังนี้  1) การรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนรู 2) การใหความสําคัญ
สูงสุดตอการเรียนรู  และ 3) การสรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ   ผูวิจัยนํามาสังเคราะห ดังแสดง
ไวในตารางสังเคราะห ที่ 13 และ 14 
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จากแนวคิด  ทฤษฎีและงานวจัิยท่ีเก่ียวของ  ผูวิจัยไดสงัเคราะหแนวคิดท่ีคลายกันและจัด 
กลุมยอย  เรียกวา องคประกอบยอยการกาํหนดวิสัยทัศน  เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรู และ
จัดเปนโมเดลการกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมาย และพันธกจิการเรียนรู  ดงัภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 โมเดลการกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนรู 

การใหความสําคัญสูงสุดตอการเรียนรู   

การสรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ   

การกําหนดวิสัยทัศน  

เปาหมาย และพันธกิจ 
การเรียนรู 
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การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน นี้  

ผูวิจัยสรุปเปน 3 องคประกอบยอย  ไดแก  1) ผูบริหารโรงเรียนเปนแหลงขอมูลทางวิชาการ 2) 
ความสอดคลองของหลักสูตร  การสอน  ทรัพยากร มาตรฐาน และการประเมินผล   และ 3) การ
บริหารหลักสูตรและการสอน  ซ่ึงมีนักการศึกษาและนักวิจัยสนับสนุนแนวคิดนี้เปนประเด็นยอย
ออกไป และผูวิจัยไดนํามาสรางเปนตัวบงชี้  ดังนี้ 
 1)  ผูบริหารโรงเรียนเปนแหลงขอมูลทางวิชาการ    
 Hallinger (1992) เห็นดวยกับแนวคิดแบบครอบคลุมของภาวะผูนําทางวิชาการ  โดยได
เขียนวา  ผูคนคิดวาผูนําทางวิชาการเปนแหลงขอมูลความรูเบื้องตนสําหรับการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาของโรงเรียน  ขอความนี้แสดงใหเห็นวา  ผูบริหารโรงเรียนตองมีความรูเกี่ยวกับหลักสูตร
และการสอน  และสามารถเขาไปรวมดําเนินการกับครูในการปรับปรุงงานวิชาการ  เชนเดียวกับ 
Reitzug (1997) ที่ทําวิจัยและพบวา  ผูบริหารโรงเรียนถูกมองวาเปนผูเชี่ยวชาญและเกงกวา  ครูยัง
ไมมีคุณภาพพอและไมคอยแสดงความคิดเห็น  Spillane, et. al (2003)ใชแบบแหลงขอมูล 4 แบบที่
เรียกวาเปนตนทุน (capital) เพื่อตรวจสอบพื้นฐานที่ครูโรงเรียนประถมศึกษาเลือกผูบริหาร
โรงเรียนและครูคนอื่น ๆใหเปนผูนําทางวิชาการ  จากแบบตนทุนมนุษยพบวา  ผูบริหารโรงเรียน
จําเปนตองมีความรู  มีทักษะ และความเชี่ยวชาญที่ชวยทําใหเกิดผลการปฏิบัติระหวางผูนําและผูตาม 
 Goddard, Sweetland, & Hoy, 2000; Hoy & Sabo, 1998; และ Hoy, Tarter, & Kottkamp, 
1991 มีความเห็นสอดคลองกันวา ผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูนําที่มีสติปญญาดี ที่ทันตอการพัฒนา
ลาสุดเกี่ยวกับการสอน  การเรียนรู  การสรางแรงจูงใจ  การบริหารจัดการหองเรียนและการ
ประเมินผล  และแลกเปลี่ยนเรียนรูแตละเรื่องกับครู  กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา(US 
Dept of Ed, 2005) ใหความสําคัญกับการวิจัยเชิงวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการอาน (scientifically-based 
reading research)  จึงเนนวา  ผูนําทางวิชาการตองเปนผูรูดีโดยอาศัยงานวิจัยเกี่ยวกับการอาน และรู
ดีเกี่ยวกับการสอนอานที่มีประสิทธิผลเพื่อที่จะชวยใหสามารถเลือกใชอุปกรณการสอนและ
สามารถกํากับการใชประโยชนได  สามารถชวยครูในการพัฒนาวิชาชีพครูได  จะชวยทําใหครูรับรู
ตลอดเวลาและจะชวยใหการกํากับติดตามไดใกลชิดมากยิ่งขึ้น 

 ผูบริหารโรงเรียนที่เปนผูนําทางวิชาการตองเปนบุคคลที่เปนแหลงขอมูลทางวิชาการ
ใหแกครูได (McEwan, 1998)  ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลคือคนที่เกงในเรื่องการจัดลําดับ
ความสําคัญ  รูดีตลอดเกี่ยวกับความตรงสอดคลองของเรื่องตาง ๆ  มีความรูเกี่ยวกับการประเมินผล
และสนับสนุนการทํางานที่รวมมือกันของผูมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนา  
ผูบริหารโรงเรียนอยางนี้ถือวาเปนผูนําผูเปดประตูสูการพัฒนาโรงเรียนและสูผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนที่สูงขึ้น(US Dept of Ed, 2005) ซ่ึงสอดคลองกับอีกหลายคน เชน Bartell, 1990; Cotton, 
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2000; Johnson & Asra, 1999; Short & Spencer, 1990  ที่มีความเห็นวา  ผูบริหารโรงเรียนจะตองมี
ขอมูลขาวสารอยางดีเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพที่ครูไดรับ การที่ผูบริหารโรงเรียนจัดเวลาใหครู
เพื่อใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพและเขารวมในกาประชุมสัมมนาพัฒนาวิชาชีพของครูนั้น  เปน
การเสริมแรงใหผูบริหารโรงเรียนไดเห็นลักษณะที่เปนบวกของสภาพการเรียนรูที่ตอเนื่อง 

2) ความสอดคลองของหลักสูตร  การสอน  ทรัพยากร มาตรฐาน และการประเมินผล    
ผูบริหารโรงเรียนจะตองเขาใจและสรางความเขาใจเกี่ยวกับความสอดคลอง  ตองแจงใหครู

ทราบถึงความสําคัญของความสอดคลองวาหลักสูตร  การสอนและการประเมินนั้นมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนดหรือไม  ตองแนะนําแนวปฏิบัติตามความสอดคลองที่มี
ประสิทธิผล  ใหมีการจัดกลุมศึกษาหรือการประชุมพบปะดวยความคาดหวังวา  ครูจะชวยกัน
ตีความสาระของมาตรฐาน  ชวยกันศึกษาขอบขายและลําดับของหลักสูตร  แลกเปลี่ยนวิธีการสอน
ที่มีประสิทธิผล  ชวยกันตรวจสอบประเด็นการประเมิน  และชวยกันวิเคราะหงานนักเรียนเพื่อ
ทราบความมีประสิทธิผลของการสอน  กิจกรรมเหลานี้ชวยทําใหมั่นใจวา มีความสอดคลองกับ
มาตรฐาน และชวยใหโครงการอานกอนมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น(Bartell, 1990; Cotton, 2000; 
Johnson & Asra, 1999; Short & Spencer, 1990)   

กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา (US Dept of Ed, 2005)เนนความสอดคลองของ
หลักสูตร  การสอน  การประเมินผลและมาตรฐาน(focus on alignment of curriculum, instruction, 
assessment, and standards)  ถาหากความสําเร็จของนักเรียนคือเปาหมาย และเปาหมายนั้นสามารถ
วัดไดดวยการประเมินที่อาศัยมาตรฐานเปนเกณฑ  หลักสูตร  การสอนและการประเมิน เหลานี้ตอง
สอดคลองกับมาตรฐาน หากไมสอดคลองกันกับมาตรฐาน  ก็คงแสดงใหเห็นเปนหลักฐานไมไดวา
นักเรียนมีผลสําเร็จ  ความสอดคลองตรงกันเปนกระบวนการที่ตองมีและดําเนินตอไปเรื่อย ๆ 

ในขณะที่เกณฑมาตรฐาน หลักสูตร และการประเมินหมุนเวียนผานขั้นตอนการพัฒนาไป
เร่ือย ๆ  Supovitz และPoglinco (2001) ใหความเห็นวา การประเมินโดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน
(Standards – based assessment) รวมทั้งการสอนอิงเกณฑประเมินใหมที่ตรงสอดคลองกับ
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางและเปนการประเมินที่มีการสะทอนความเห็นตอครูและนักเรียน
ที่ละเอียด  ทําใหทราบถึงระดับทักษะของนักเรียนเมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐาน  ในการประเมินนั้น  
ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการเลือกเครื่องมือที่ใชทําการประเมินตามแนวทางที่กําหนด 
ผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความสําคัญกับการแจกแบบประเมิน  การใหคะแนน  การายงานผล  
และการใชขอมูลการประเมินอยางเหมาะสม  ใหถือวาเปนสวนสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ที่สูงขึ้น (Bartell, 1990; Cotton, 2000; Johnson & Asra, 1999; Short & Spencer, 1990)   

ภาวะผูนําทางวิชาการมีความหมายรวมอยูในแวดวงของการกระทําของผูบริหารโรงเรียน
หรือที่มอบหมายใหผูอ่ืนกระทําเพื่อสงเสริมความกาวหนาการเรียนรูของนักเรียน อันประกอบดวย
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ภารกิจตาง ๆคือ การจัดหาทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใหเกิดการเรียนรู (Debevoise, 1984 Wildy & 
Dimmock, 1993) ผูบริหารโรงเรียนตองใหการสนับสนุนและจัดหาทรัพยากรและสิ่งของจําเปน
เพื่อใหครูประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานในหองเรียน  (Goddard, Sweetland, & Hoy, 2000; 
Hoy & Sabo, 1998; และ Hoy, et.al., 1991 และการจัดทรัพยากรตองใหสอดคลองกับเปาหมายของ
หลักสูตร  (Murphy, 1990) 

3)  การบริหารหลักสูตรและการสอน   
Krug (1992) กลาววา การสอนถือวาเปนการบริการเบื้องตนของโรงเรียน  ดังนั้น  อยาง

นอยที่สุด  ผูบริหารโรงเรียนจะตองรูขอบขายของรายวิชาที่สอนและรูความจําเปนที่ตองสอน
รายวิชานั้น ๆ  การมีพื้นฐานความรูกวาง ๆที่ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําพาผูอ่ืนดําเนินการตาม
พันธกิจของโรงเรียนได  ก็ถือวาเปนสิ่งจําเปน  ผูบริหารโรงเรียนสามารถใหขอมูลสารสนเทศและ
ทิศทางแกครูเกี่ยวกับวิธีสอน  และผูบริหารควรใสใจและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรอยางจริงจัง  
Terry (1995)  กลาววา วิธีพิจารณาภาวะผูนําทางวิชาการอยางงายคือ  เพียงแตดูคําศัพทและประมวล
ความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางวิชาการ  ซ่ึงจะไดขอความที่กลาวตรง ๆวา เปนภาวะผูนําที่มีหลัก
สําคัญในการสอน(leadership in the domain of instruction)  (Bartell, 1990; Cotton, 2000; Johnson 
& Asra, 1999; และ Short & Spencer, 1990) มีความเห็นสอดคลองกันวา ผูบริหารโรงเรียนที่จัดให
งานวิชาการเปนเรื่องสําคัญในลําดับตนนั้น ชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้นได    การ
จัดลําดับใหงานพัฒนาการเรียนการสอนมีความสําคัญสูงสุดนั้น  ทําใหผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจ
บริหารจัดการและสรางความเขาใจกับเรื่องที่เกี่ยวของ  อยางเชน  การสอนอานในระดับชั้นเรียน
ตาง ๆ  กํากับติดตามเพื่อใหมั่นใจวา  มีการใชวิธีการตามรูปแบบงานวิจัยการอานเชิงวิทยาศาสตร 
(scientifically based reading research)ทั้งโรงเรียน   
  Bossert (1988) กลาวถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลวา  เปนสิ่งที่ผูบริหารโรงเรียน
ตองใสใจกับหลักสูตรและการสอนมากขึ้น  เชนเดียวกับ Murphy (1990) และ King (2002) ที่เสริม
วา เปนการบริหารจัดการหลักสูตร  สงเสริมคุณภาพการสอน  เนนวิธีการหลักที่เกี่ยวกับการสอน
และการเรียน  ทั้งนี้จะตองมีหลักสูตรแกนกลาง(a common core curriculum) ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานชีวิตและการปฏิบัติตาง ๆในโรงเรียน(Supovitz and Poglinco, 2001) จุดมุงหมายเพื่อนํา
ใหครูและผูเกี่ยวของทุกฝายเขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหสามารถเรียนรูไดตามจุดมุงหมาย(ประสิทธิ์  เขียวศรี,2548)  บริหารจัดการหองเรียนและการ
ประเมินผล  และแลกเปลี่ยนเรียนรูแตละเรื่องกับครู (Goddard  et. al., 2000; Hoy & Sabo, 1998; 
and  Hoy et. al., 1991)Bartell, 1990; Cotton, 2000; Johnson & Asra, 1999; Short & Spencer, 
1990) การกํากับติดตามถือเปนบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งที่ผูบริหารโรงเรียนตองรับผิดชอบ ชวยทํา
ใหมั่นใจ ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงการสอนตามขอมูลที่ช้ีวัดและตามที่ผูบริหารโรงเรียนคาดหวัง 
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(Bartell, 1990; Cotton, 2000;  Johnson & Asra, 1999; Short & Spencer, 1990)  ผูบริหารโรงเรียนมี
ความสามารถปฐมนิเทศกลยุทธ  สามารถวางแผนอยางนอยระยะกลาง  มีความสามารถเชิงการ
จัดการที่ เอื้อตอการใชการเปลี่ยนแปลงภายนอกใหเกิดประโยชนได  มีความเขาใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของขีดความสามารถขอ 
องคการ  เขาใจบทบาทขององคการในการคงสภาพการเปลี่ยนแปลง และเขาใจวิธีการเพิ่มพูนความ
เปลี่ยนแปลงนั้น Hopkins et. al  (1997)  
   ผูวิจัยนํามาสังเคราะห ดังแสดงไวในตารางสังเคราะหที่ 15 และ 16 
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จากแนวคิด  ทฤษฎีและงานวจัิยท่ีเก่ียวของ  ผูวิจัยไดสงัเคราะหแนวคิดท่ีคลายกันและจัด 
กลุมยอย  เรียกวา องคประกอบยอยการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน  และจดัเปนโมเดลการ  
การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน  ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  3 โมเดลการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารโรงเรียนเปนแหลงขอมูลทางวิชาการ 

ความสอดคลองของหลักสูตร  การสอน  

ทรัพยากร มาตรฐานและการประเมินผล 

การบริหารหลักสูตรและการสอน 

การบริหารจัดการ

หลักสูตรและการสอน 
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การพัฒนานักเรียน 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียน นี้ ผูวิจัยไดสรุปเปน 3 องคประกอบยอย  

ไดแก  1) การรักษามาตรฐานที่สูงของนักเรียน 2) การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน และ 
3)  การวิเคราะหขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ซ่ึงมีนักการศึกษาและนักวิจัย
สนับสนุนแนวคิดนี้เปนประเด็นยอยออกไป และผูวิจัยไดนํามาสรางเปนตัวบงชี้  ดังนี้ 

1) การรักษามาตรฐานที่สูงของนักเรียน   
ความรับผิดชอบที่สําคัญที่สุดของผูบริหารโรงเรียนคือ การเอื้ออํานวยการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิผล โดยมีพันธกิจเกี่ยวกับการเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(O’Donnell and  
White, 2005)  ผูนําทางวิชาการจึงตองเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สงเสริมใหนักเรียนบรรลุผลตาม
มาตรฐานทางวิชาการที่กําหนด Bossert (1988) โดยกําหนดความคาดหวังไวสูงสําหรับการเรียนรู
ของนักเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน (Marsh, 1997)  ตั้งความคาดหวังตาง ๆไวสูงสําหรับครู
และผูบริหารโรงเรียนเอง(McEwan, 1998) ตั้งความคาดหวังตอการปฏิบัติงานไวสูง และเรงเนื้อหา
และการสอนสูมาตรฐาน(Lashway, 2002)  ตั้งความคาดหวังไวสูง (High expectations) เกี่ยวกับผล
การปฏิบัติของนักเรียนวานักเรียนควรรูอะไรและควรสามารถทําอะไรไดบางในชวงหัวเล้ียวหัวตอ
ทางการศึกษา  เปนการตั้งมาตรฐานใหมสําหรับนักเรียนและครู  การเนนการริเร่ิมการอานออก
เขียนได (An initial focus on literacy) โดยมีสาระเกี่ยวกับเสียง  ภาษาพูด  หนังสือที่ใชรวมกัน  การ
อานหนังสือนอกเวลา  การเขียนประจําวัน  และการเขียนนอกเวลา (Supovitz and Poglinco, 2001) 
Yates (2000) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนกับผลของโครงการเริ่มสอนอาน โดยใชแบบสอบถามการบริหารจัดการทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน ของ Hallinger และ แบบสอบถามโครงการเริ่มสอนอานของ Yates พบวา  
พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการที่ใชในการดําเนินการตามโครงการมีคาสหสัมพันธสูงมากกับผล
ของโครงการเริ่มสอนอาน นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนจะตองกํากับและติดตามโครงการสอนอาน
ใหเกิดประสิทธิผลทุกระดับชั้น กํากับและติดตามการสอนวิชาคณิตศาสตรใหเต็มศักยภาพของ
นักเรียน(Oklahoma, 2007; Irving, 2007; La Porte, 2007; Summerset, 2002; Arkansas, 2007; 
Monona Grove, 2007; Pendleton, 2007)   ผูบริหารโรงเรียนจะตอง เนนใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายดานการอานและคณิตศาสตร โดยที่มีความเชื่อวา นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได โดยไม
ตองคํานึงถึงองคประกอบภายนอกการควบคุมของโรงเรียน จึงตั้งความคาดหวังดานวิชาการไวสูง
สําหรับนักเรียนทุกคน  พัฒนาใหครูมีระดับผลการสอนที่ดีในดานพื้นฐานการอานและดานทักษะ
คณิตศาสตร และใหเวลาแกนักเรียนเพื่อเรียนรูการอานและคณิตศาสตรมากขึ้น (Brookover & 
Lezotte, 1979)   
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2) การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน   
Leithwood, Jantzi and Steinbach, 1999  กลาวถึงภาวะผูนําทางวิชาการ(instructional 

leadership) วาหมายถึง ความใสใจอยางมากของผูนําตอพฤติกรรมของครูที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
กิจกรรมที่มีผลตอความกาวหนาของนักเรียน หมายถึงมุงเนนที่พฤติกรรมของครูซ่ึงจะชวยเพิ่มพูน
การเรียนรูของนักเรียน ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองมีภาวะผูนําทางวิชาการเพื่อดําเนินการให
นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน ผูบริหารโรงเรียนเปนตําแหนงที่จะตองสงเสริมใหเกิดความ
รวมมืออยางมากจากครู ซ่ึงจะชวยเพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียนดวย (Leithwood, 2006) ตองกํากับ
ติดตามความกาวหนาของนักเรียน (Monitoring Student Progress)  ถึงแมวา ตลาดที่รับคนเรียนจบ
เขาทํางานจะเปนการทดสอบขั้นสุดทายก็ตาม  ผูบริหารโรงเรียนยังตองทําการตรวจสอบคุณภาพ
การเตรียมนักเรียน  ผูนําทางวิชาการที่มีประสิทธิผล  จะตองมีวิธีการหลากหลายในการประเมิน
ความกาวหนาของนักเรียนและตองทําการประเมินเปนประจํา  ผูบริหารโรงเรียนจะตองบอก
ความหมายของผลลัพธไดอยางชัดเจนเมื่อจําเปน  ผูบริหารโรงเรียนมีความรูความสามารถในการ
ทบทวนผลและใชผลนั้นชวยครู  ชวยนักเรียนและชวยผูปกครองในการพัฒนากลยุทธเพื่อปรับปรุง
ผลการเรียนการสอน  ผูบริหารโรงเรียนไมสามารถจะตีความการประเมินในโรงเรียนไดทุกครั้ง  แต
ก็ควรระบุใหชัดเจนวา  มีความคาดหวังที่จะใหมีการทดสอบ  การตีความและการสนองตอบ  และ
คาดหวังที่จะใหมีการกํากับติดตามกระบวนการทั้งหมด  

3) การวิเคราะหขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน   
ผูบริหารโรงเรียนควรวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยูเปนประจํา  เพื่อทราบผล

การตัดสินใจตาง ๆหรือที่จะตัดสินใจตอไปอันเกี่ยวเนื่องกับนโยบาย  โครงการ  และการพัฒนา
วิชาชีพของครู  ครูอาจตองการคําแนะนําในการแจกแบบสอบถาม  การใหคะแนน  การตีความจาก
ขอมูล  และการวิเคราะห  รวมถึงการใชขอมูลในการปรับเปลี่ยนการสอน  ผูบริหารโรงเรียนเปน
ผูรับผิดชอบเพื่อใหมั่นใจวา  ครูไดรับคําแนะนําตามที่ตองการ (Bartell, 1990; Cotton, 2000; 
Johnson & Asra, 1999; Short & Spencer, 1990)  เพราะครูเปนผูกําหนดความสําเร็จผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน(Hoy and Hoy, 2003) เนนการใชขอมูลในการตัดสินใจ (King, 2002)  
การวิเคราะหขอมูล(data analysis) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์นั้น  ผูนําที่มีประสิทธิผลจะใชแหลงขอมูล
หลากหลายเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจทุกระดับจะตองอาศัยขอมูลที่ตรงกับปญหา  
เจาหนาที่ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถใชขอมูลเพื่อชวยผูบริหารโรงเรียนใหเปนผูนําที่มี
ประสิทธิผลมากขึ้น และเจาหนาที่ก็สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่เปนนโยบายและหลักสูตร  
ผูบริหารโรงเรียนสามารถใชขอมูลเพื่อเปนแนวทางที่เนนงานการเรียนการสอนและเปนแนวทาง     
การพัฒนาวิชาชีพของครู  ผูมีหนาที่กํากับดูแลก็สามารถชวยครูในการใชขอมูลเพื่อการจัดกลุม
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นักเรียนและเพื่อช้ีชัดความตองการของนักเรียนได (US Dept of Ed, 2005; Lashway, 2002) ชวยทํา
ใหผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจการตัดสินใจที่มั่นคง  ดังแสดงไวในตารางสังเคราะหที่ 17 และ 18 
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จากแนวคิด  ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วของ  ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดที่คลายกันและจัด 
กลุมยอย  เรียกวา องคประกอบยอยการพฒันานักเรยีน และจัดเปนโมเดลการพัฒนานักเรียน 
  ดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภาพที่ 4  โมเดลการพัฒนานกัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรักษามาตรฐานที่สูงของนักเรียน 

การกํากับติดตามความกาวหนาของ 
นักเรียน 
 

การวิเคราะหขอมูลในการพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

การพัฒนานักเรียน 
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การพัฒนาครู 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาครู นี้ ผูวิจัยไดสรุปเปน 3 องคประกอบยอย  ไดแก  

1) การจัดโครงการการพัฒนาบุคลากร 2) การนิเทศการสอนและประเมินครู และ 3)  การสงเสริม
ความกาวหนาทางวิชาชีพครู ซ่ึงมีนักการศึกษาและนักวิจัยสนับสนุนแนวคิดนี้เปนประเด็นยอย
ออกไป และผูวิจัยไดนํามาสรางเปนตัวบงชี้  ดังนี้ 

1) การจัดโครงการการพัฒนาบุคลากร   
ภาวะผูนําทางวิชาการมีความหมายรวมอยูในแวดวงการกระทําของผูบริหารโรงเรียนหรือที่

มอบหมายใหผูอ่ืนกระทําเพื่อสงเสริมความกาวหนาการเรียนรูของนักเรียน อันประกอบดวยภารกิจ
ตาง ๆ คือ การนิเทศและประเมินครู  การประสานงานโครงการการพัฒนาบุคลากร  (Debevoise, 
1984., Wildy & Dimmock, 1993)  หมายถึงการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัด
โครงการการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  นอกจากการจัดโครงการเพื่อพัฒนาครู  พัฒนาวิชาชีพครู
แลว  Supovitz and Poglinco (2001) เห็นวาโครงการที่จะเปนประโยชนทั้งโรงเรียนโครงการหนึ่ง
คือ  จัดโครงสรางภาวะผูนําโรงเรียน (a distributed school leadership structure) โดยที่มีผูบริหาร
โรงเรียนเปนผูนําพาใหเกิดสิ่งเหลานี้ ประสานการใชประโยชนจากโครงสราง  วิเคราะหผลที่
เกิดขึ้น  และกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน  ใชโครงการเครือขายความปลอดภัยเพื่อจัดเวลาให
นักเรียนไดรับการสอนเพิ่มเติม  สรางความมั่นใจวามีทรัพยากรที่จําเปน  จัดเวลาและกิจกรรมอื่น ๆ
ของโรงเรียนใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของโรงเรียน 

2) การนิเทศการสอนและประเมินครู   
ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทในการกํากับติดตามแผนการสอน นิเทศการสอนและประเมิน

ครู  (King, 2002;  Murphy 1990)   โดยใหถือวา  เปนวิธีการพัฒนาครูอยางจริงจังมากกวาจะเปน
เพียง การนิเทศการสอนตามสภาพปญหา (clinic supervision)  การประเมินการปฏิบัติงานเปนการ
พิจารณายอนหลัง  แตภาวะผูนําทางวิชาการเปนการมองไปขางหนา  ซ่ึงเรื่องนี้จะตองนํามาใสใจให
มากวา  เวลานี้ทําอะไรได  ไมใชมองวาไดทําอะไรแลว  ผูนําทางวิชาการตองใหโอกาสครูไดพัฒนา
วิชาชีพทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ดวยเปาหมายการพัฒนาคุณภาพในตัวของครูแตละคน  
ซ่ึงจะชวยเพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียนได (Krug , 1992)  บทบาทผูบริหารโรงเรียนในยุคกอนนี้
ถือวาเปนผูนําทางวิชาการ  ลักษณะที่วานี้คือการนิเทศ  หลักสูตรการเตรียมผูบริหารโรงเรียนใน
ปจจุบันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนิเทศการสอนทั้งหมด การสอนเปนการใชเทคโนโลยีผสม  และการ
นิเทศอาจดูเหมือนเปนการขัดจังหวะ  หนังสือสามในสิบเลมเขียนไววา  การนิเทศเปนการเพิ่มพลัง
และเปนความรวมมือ (Reitzug, 1997)  ดังนั้นภาวะผูนําทางวิชาการตามความหมายของ Leithwood, 
Jantzi and Steinbach (1999 อางใน Southworth, 2002) คือการใสใจตอพฤติกรรมของครู  ซ่ึงก็
หมายถึงการสังเกตการณและนิเทศนั่นเอง จึงสอดคลองกับความเห็นของ Bossert (1988) ที่วา  
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ผูบริหารโรงเรียนมีความชํานาญในการสอน  สังเกตการณสอนของครูบอยข้ึน นิเทศการสอนและ
เขาไปมีสวนรวมในการทํางานของครู และประเมินผลการทํางานของครูมากขึ้น 

3) การสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพครู 
Sheppard (1996) ไดศึกษาลักษณะของโรงเรียน 3 ลักษณะ คือ ความมุงมั่นของครู  ความ

ใสใจทางวิชาชีพของครู  และความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรมของครู  ในโรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา  พบวามีความสัมพันธทางบวกระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนกับแตละลักษณะทั้งสามของครู  ในทํานองเดียวกัน Supovitz และ Poglinco 
(2001)  พบวา ความมุงมั่น (commitment) ตอความเปนมืออาชีพของครูชวยทําใหครูปฏิบัติหนาที่
เต็มความสามารถ โดยใหมีการพัฒนาและสนับสนุนวิชาชีพครูอยางตอเนื่องซึ่งสอดคลองตรงกับ
มาตรฐาน  โดยเนื้อหาวิชาชีพครูและและการจัดการศึกษามีความเชื่อมโยงกันอยางใกลชิด  ดังนั้น  
พฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมีความเกี่ยวของกับการสงเสริม
ความกาวหนาทางวิชาชีพและการพัฒนาครูซ่ึงทําใหมีผลทางบวกตอการปฏิบัติการสอนใน
หองเรียน (Larson-Knight, 2000; Blasé & Blasé, 1998, 1999a, 1999b; Sheppard, 1996; Chrispeels, 
1992).  ผูบริหารโรงเรียนจึงควรมีความมุงมั่นในการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง และมุงมั่นใน
การบริหารจัดการวิถีชีวิตครูที่ดี (Hopkins et. al., 1997) แมบางคราวจะถูกมองวา การสงเสริมการ
พัฒนาวิชาชีพถูกแยกออกจากการปฏิบัติก็ตาม (Marsh, 1997) ก็ยังสงผลดีไปยังนักเรียน  ผูบริหาร
โรงเรียนที่เปนผูนําทางวิชาการจึงตองพัฒนาครูแกนนําและใหความสําคัญตอการพัฒนาวิชาชีพครู
มากขึ้น (King, 2002; McEwan, 1998) ผูบริหารโรงเรียนควรจัดเวลาใหครูไดอบรมพัฒนาอาชีพ
และกํากับติดตามความกาวหนาทางวิชาชีพของครู (Bartell, 1990; Cotton, 2000; Johnson & Asra, 
1999; Short Spencer, 1990) ผูวิจัยนํามาสังเคราะหดังแสดงไวในตารางสังเคราะหที่ 19 และ 20 
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จากแนวคิด  ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วของ  ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดที่คลายกันและจัด 
กลุมยอย  เรียกวา องคประกอบยอยการพฒันาครู และจดัเปนโมเดลการพัฒนานักเรยีน 
  ดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
         

ภาพที่  5 โมเดลการพัฒนาครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนิเทศการสอนและประเมินครู   

การสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพครู   
 
 

การพัฒนาคร ู

การจัดโครงการการพัฒนาบุคลากร 
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การสรางบรรยากาศการเรียนรู 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสรางบรรยากาศการเรียนรู นี้ ผูวิจัยไดสรุปเปน 3 

องคประกอบยอย  ไดแก  1) การสงเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู 2) การสะทอนผลงาน  
วิเคราะหและวิพากษ  และ 3)  การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน ซ่ึงมี
นักการศึกษาและนักวิจัยสนับสนุนแนวคิดนี้เปนประเด็นยอยออกไป และผูวิจัยไดนํามาสรางเปน
ตัวบงชี้  ดังนี้ 

1) การสงเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู   
Krug (1992) กลาวถึง การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน (Promoting Instructional 

Climate) วา  เมื่อบรรยากาศของโรงเรียนเปนบรรยากาศที่แสดงวาเห็นคุณคาของการเรียนรูและเปน
บรรยากาศที่สงเสริมใหบรรลุผลสําเร็จได  จึงเปนการยากที่จะไมเรียนรู  ผูบริหารโรงเรียน
รับผิดชอบการสรางบรรยากาศการจัดการศึกษาทุกระดับและเปนบรรยากาศที่จะชวยดึงพลังงาน
ของนักเรียน และครูออกมา  มีหลายวิธีการที่จะทําใหเกิดผลได  เชน  การจัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย
และเปนระบบ  การจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนเปนสําคัญ  และใหเปนที่เขาใจโดยทั่วกันวา  ส่ิงที่ถือวา
สุดยอด  คือการที่แตละคนไดทําในสวนของตนเองใหดีที่สุด  ทั้งนี้เปนเพราะวา  ผูมีสวนไดสวน
เสียทั้งหมดมีความคาดหวังอยางมากกับนักเรียน Marsh (1997) กลาววา  ผูบริหารโรงเรียนควรใส
ใจกับการพัฒนาสิ่งแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยและเปนระเบียบ  โดยใหนักเรียนเขามามีสวน
เกี่ยวของ  เสริมสรางความรวมมือและการอยูรวมกันดวยดีของครู  พยายามเชื่อมโยงแหลง
ทรัพยากรภายนอกกับโรงเรียนและระหวางบานกับโรงเรียน  สอดคลองกับความเห็นของHoy และ 
Hoy (2003) เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนวา  บทบาทที่สําคัญที่สุดของผูบริหารโรงเรียน
คือเปนผูนําทางวิชาการ (instructional leader) มีหนาที่รับผิดชอบการพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียน
ที่ยังผลใหเกิดการปฏิบัติการสอนที่ดีที่สุดและความเห็นของ Leithwood, Jantzi and Steinbach 
(1999 อางใน Southworth, 2002)  Bossert (1988) และ Marsh (1997) วา  ผูบริหารโรงเรียนใสใจตอ
วัฒนธรรมของโรงเรียน  สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนการสอน  โดยใหมีระเบียบขั้นตอน
นอยลง และลดภาระงานดานเอกสารของครูลง  การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ การปรากฏกาย
ใหเห็นในโรงเรียนเปนประจํา  การใหขวัญกําลังใจแกครูและนักเรียน  

 ยังมีความเห็นที่คลายกันอีก  เชน Leithwood, Jantzi and Steinbach (1999)  กลาวถึงภาวะ
ผูนําทางวิชาการวาหมายถึง ความใสใจอยางมากของผูนําตอพฤติกรรมของครูที่เกี่ยวของโดยตรง
นอกจากการเรียนรูของนักเรียนแลวยังหมายถึงใสใจกับสภาพอื่น ๆขององคการเชน วัฒนธรรมของ
โรงเรียนซึ่งผูนําเชื่อวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของครู Dimmock & Walker, 2005 เห็นทํานอง
เดียวกันวา การจัดองคการที่เอื้อตอการเรียนรูเปนเรื่องเกี่ยวพันธกัน จึงสรุปไดวา  ผูบริหารโรงเรียน
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ที่ เปนผูนําทางวิชาการจะตองสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่มุงการเรียนรู 
(McEwan, 1998) 

 การใหขวัญกําลังใจเปนเรื่องที่ผูบริหารจะตองตระหนักอยูเสมอเมื่อมีความสําเร็จเกิดขึ้น  
ผูบริหารโรงเรียนจะตองแสดงการรับรูความสําเร็จทางวิชาการทั้งโรงเรียน  ทําใหครูมีความรูสึกถึง
ความมั่นคงของอาชีพครู  ใหการการสนับสนุนและเสริมสรางความเกี่ยวของกับผูปกครอง (Purkey 
and Smith, 1983)  นอกจากนี้  ผูบริหารโรงเรียนยังตองมีความสามารถในการกอใหเกิดความเชื่อถือ
และจัดเสริมแรงทางบวกได (Hopkins et. al  (1997) 

2) การสะทอนผลงาน วิเคราะหและวิพากษ  
Goddard, Sweetland, & Hoy, 2000; Hoy & Sabo, 1998; และ Hoy, Tarter, & Kottkamp, 

1991  มีความเห็นสอดคลองกันวา  ผูบริหารโรงเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแตละเรื่องกับครู  
ซ่ึง  Blasé & Blasé (1998, 1999a) ไดทําการวิจัยและพบวา  เมื่อผูนําทางวิชาการดําเนินการกํากับ
ติดตามและสะทอนผลกระบวนการเรียนการสอนกับครู  ทําใหมีการสะทอนผลจากครูมากขึ้นและ
มีพฤติกรรมทางวิชาการที่ไดรับแจงจากการสะทอน  มีการใชแนวความคิดใหมมากขึ้น  มีกลยุทธ
การสอนหลากหลายมากขึ้น  มีการตอบสนองตอความหลากหลายของนักเรียน  มีการเตรียม
บทเรียนและวางแผนอยางระมัดระวังมากขึ้น  ครูกลาเสี่ยงมากขึ้น และ ใสใจกับกระบวนการการ
สอนมากขึ้นและครูใชดุลยพินิจอยางมืออาชีพเพื่อเปลี่ยน แปลงการปฏิบัติในหองเรียน ครูยังแสดง
ใหเห็น ผลกระทบทางบวกที่เปนแรงจูงใจ  มีความพึงพอใจ  มีความเชื่อมั่น และมีความรูสึกวา
ปลอดภัยและมั่นคงในการประกอบอาชีพของตนเอง  Bartell, 1990; Cotton, 2000; Johnson & 
Asra, 1999; Short & Spencer, 1990 มีความเห็นสอดคลองในเรื่องนี้  โดยใหความเห็นวา  เมื่อมีการ
วิเคราะหขอมูล  และครูเขาใจวาขอมูลเหลานั้นบงบอกอะไรแลว  ก็จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สอนเกิดขึ้น  ผูบริหารโรงเรียน  ติดตามการทํางานของครูโดยการถามไถ  เยี่ยมหองเรียน  และ
ทบทวนขอมูลตามลําดับเพื่อยืนยันวา  มีการเปลี่ยนแปลงการสอนเกิดขึ้นและกําลังมีความกาวหนา  
ผูบริหารโรงเรียนควรปฏิบัติตามคําแนะนําของภาษิตโบราณที่วา  “อยาไดคาดหวังกับสิ่งที่ไมได
ตรวจสอบ” (Don’t expect what you don’t inspect) หากไมมีการตรวจสอบงานการเรียนการสอน  
ผูนําก็ไมควรคาดหวังวาจะมีการพัฒนาเกิดขึ้น  Bartell, 1990; Cotton, 2000; Johnson & Asra, 
1999; Short & Spencer, 1990. กลาวถึงการทํางานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนวา  ผูบริหาร
โรงเรียนตองรวมมือกับครูในการกําหนดความสอดคลองของการสอนและการประเมินสะทอน 
ความคิดเห็นตอครูอยางสรางสรรคและใหการสนับสนุนครูในสิ่งที่ครูตองการกําลังดําเนิน การอยู   
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3) การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับครู  นักเรียน  ผูปกครองและชุมชน   
การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับครู  นักเรียน  ผูปกครองและชุมชนเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง 

Bossert(1988) ไดระบุวาความมีมนุษยสัมพันธที่ เขมแข็งวาเปนลักษณะที่สําคัญของผูนําทาง
วิชาการ  และจากงานวิจัยของ Spillane, Hallett, and Diamond (2003) แสดงใหเห็นสิ่งสําคัญวา  
ปฏิสัมพันธของผูบริหารโรงเรียนตอครูทําใหครูเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการสอน  ซ่ึงสนับสนุน
แนวความคิดของ Lambert (2002) ที่วา  ปฏิสัมพันธระหวางผูบริหารโรงเรียนกับครูเปนสวนสําคัญ
ในการเนนการสอนและการเรียนรูของนักเรียน  สอดคลองกับ  Debevoise, 1984 Wildy & 
Dimmock, (1993)  ที่ถึงภาวะผูนําทางวิชาการวามีความหมายรวมอยูในแวดวงของการกระทําของ
ผูบริหารโรงเรียนหรือที่มอบหมายใหผูอ่ืนกระทําเพื่อสงเสริมความกาวหนาการเรียนรูของนักเรียน 
อันประกอบดวยภารกิจตาง ๆในจํานวนนี้ที่สําคัญ คือ การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนครูและใน
หมูครู  ซ่ึงสอดคลองกับ Debevoise, 1984., Wildy & Dimmock, (1993 อางใน Chell, 1999) ที่กลาว
วา  ผูบริหารโรงเรียนจะตองสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนครู  ดังนั้นจึงจําเปนที่ผูบริหารโรงเรียน
จะตอง (Bossert, 1988) รูโครงสรางของชุมชนและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผูปกครองนักเรียน ใน
ทํานองเดียวกัน McEwan(1998) ใหความเห็นวา  ผูบริหารโรงเรียนที่เปนผูนําทางวิชาการจะตอง
พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียน  ครูและผูปกครองนักเรียน  และรวมไปถึงชุมชน จึงจะ
สามารถกระตุนใหชุมชนสนับสนุนโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จได (Lashway, 2002) 

ผูวิจัยนํามาสังเคราะหดังแสดงไวในตารางสังเคราะหที่ 21 และ 22 
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จากแนวคิด  ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วของ  ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดที่คลายกันและจัด 
กลุมยอย  เรียกวา องคประกอบยอยการสรางบรรยากาศการเรียนรู และจัดเปนโมเดลการสราง 
บรรยากาศการเรียนรู  ดังภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 โมเดลการสรางบรรยากาศการเรยีนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสงเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรม 
การเรียนรู 

การสะทอนผลงาน วิเคราะหและวิพากษ 
 

การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับครู  นักเรียน  

ผูปกครองและชุมชน 

การสรางบรรยากาศ 
การเรียนรู 
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2.5.3 ตัวบงชีภ้าวะผูนาํทางวิชาการ 
 จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี  แนวคดิ และงานวิจยั  ผูวจิยัไดจดักลุมพฤติกรรมภาวะผูนํา
ทางวิชาการได 5 กลุมใหญเรียกวา องคประกอบหลัก จัดกลุมยอยภาวะผูนําทางวิชาการ เรียกวา  
องคประกอบยอย และไดรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ทฤษฎี  แนวคิด และงานวจิัย ที่เปนพฤติกรรม
ภาวะผูนําทางวิชาการที่สามารถสังเกตเห็นไดมารางเปนตัวแปรสังเกตได และเรียกวาเปน  ตัวบงชี้
ภาวะผูนําทางวิชาการ  ดังแสดงในตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 23  ตวับงชี้องคประกอบหลัก 1 การกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและพนัธกิจการเรียนรู 
 
                     องคประกอบยอย                                         ตัวบงชี ้  
1.1 การรวมกนักําหนดแนว
ทางการพัฒนาการเรียนรู  
 

1. กําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพนัธกิจการเรียนรู 
2. ระบุนโยบายการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. สรางความเขาใจเกีย่วกับวสัิยทัศน เปาหมายและพันธ
กิจการเรยีนรู 
4. ประเมินผลความกาวหนาตามวิสัยทัศน เปาหมายและพันธ
กิจการเรยีนรู 
5. กําหนดเปาหมายการปฏบิัติงานของครูและนักเรียนไวสูง 

1.2 การใหความสําคัญสูงสุดตอ
การเรียนรู   
 

6. ตั้งมาตรฐานการเรียนรูไวสูง 
7. ปกปองเวลาเพื่อการเรียนของนักเรียน 
8. ใหความสําคัญแกการบรหิารการเรียนการสอนมากกวาการ
บริหารงานดานอื่น    

1.3 การสรางเกณฑมาตรฐานทาง
วิชาการ   
 

9. กําหนดพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 
10. กําหนดพฤติกรรมการสอนของครู 
11. สรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ 
12. ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานทาง
วิชาการ 
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ตารางที่ 24   ตัวบงชี้องคประกอบหลัก 2 การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
 

              องคประกอบยอย                                         ตัวบงชี ้  
2.1  ผูบริหารโรงเรียนเปน
แหลงขอมูลทางวิชาการ 
 

13. เปนแหลงขอมูลทางวิชาการใหแกครูได 
14. มีความรอบรูเกี่ยวกับหลักสูตร  การวัดและประเมนิผลการ
เรียนการสอน  
15. ติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ 
16. กํากับติดตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

2.2 ความสอดคลองของ
หลักสูตร   
การสอน  ทรัพยากร มาตรฐาน
และการประเมินผล 
 

17. กําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและ
พันธกิจของโรงเรียน 
18. ประเมินโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่รวมกันกําหนด  
19. สอนอิงเกณฑการประเมนิที่สอดคลองกับมาตรฐานและ
หลักสูตรแกนกลาง 
20.จัดใหมีทรัพยากรที่จําเปนอยางเพยีงพอ 
21. จัดเวลาของกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียน 

2.3 การบริหารหลักสูตรและ
การสอน 
 

22. บริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่รวมกัน
กําหนด 
23. กํากับ ติดตามใหมีการปฏิบัติการสอนตามมาตรฐานทาง
วิชาการ 
24.ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
25.สรางเครือขายแหลงเรยีนรูทั้งในและนอกโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

177 

ตารางที่ 25   ตัวบงชี้องคประกอบหลัก 3  การพัฒนานักเรียน 
 

   องคประกอบยอย                                   ตัวบงชี ้  
3.1 การรักษา
มาตรฐานที่สูงของ
นักเรียน 
 

26. ทําใหนกัเรียนทุกคนอานออกเขียนได 
27. ทําใหนกัเรียนทุกคนมพีืน้ฐานวชิาคณติศาสตร  
28. สงเสริม จัดโครงการกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะหใหกับนักเรียน 
29. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

3.2 การกํากับ
ติดตาม
ความกาวหนา 
ของนักเรียน 

30. รับทราบความกาวหนาของนักเรียนอยูเสมอ 
31. ดําเนินการพัฒนานักเรียนที่เรียนออน 
32. ปรับปรุงงานการสอนอยูเสมอ 
33. ประสานงานและดแูลการสอนของครูมากขึ้น 

3.3 การวิเคราะห
ขอมูลในการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียน 

34. รายงานผลการเรียนของนักเรียนใหผูปกครองทราบทุกภาคเรียน 
35. รวมกันวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
36. สะทอนผลการวิเคราะหขอมูลใหครูและผูปกครองทราบ 
37. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเปาหมายทางวชิาการของ
โรงเรียน  

 
ตารางที่ 26   ตัวบงชี้องคประกอบหลัก 4   การพัฒนาครู 

 

   องคประกอบยอย                                   ตัวบงชี ้  
4.1 การจัดโครงการ
การพัฒนาบุคลากร 
 

38. จัดโครงการพัฒนาครูดานการเรียนการสอน 
39.ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจดัโครงการพัฒนาครูแกนนํา  
40. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหมีภาวะผูนําทางวิชาการ 

4.2 การนิเทศการ
สอนและประเมินครู   
 

41. จัดระบบนเิทศและประเมินการเรียนการสอน  
42. ประเมินผลการทํางานของครูเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการสอน 
43. เขาเยี่ยมหองเรียน สังเกตการสอนของครูบอย ๆ 

4.3 การสงเสริม
ความกาวหนาทาง
วิชาชีพครู   
 

44. จัดทําแบบประเมินครูและทําการประเมินเปนระยะ  
45. รวมกับครกูําหนดเปาหมายทางวิชาชีพของครู 
46. มุงมั่นในการพัฒนาวิชาชพีครูอยางตอเนื่อง 
47 สงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน   
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ตารางที่ 27   ตัวบงชี้องคประกอบหลัก 5   การสรางบรรยากาศการเรียนรู 
 

              องคประกอบยอย                                                          ตัวบงชี ้  
5.1 การสงเสริมบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรู   
 

48. แสดงใหเห็นอยูเสมอวาการเรียนรูของนักเรียน 
เปนเรื่องสําคัญที่สุด 
49. อุทิศเวลาใหกับการทํางาน ปรากฏกายใหเห็นอยู
เสมอ 
50. สรางสิ่งแวดลอม บรรยากาศและวัฒนธรรมของ
โรงเรียนที่สงเสริมการเรียนรู 
51.โรงเรียนมีส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่เปนระเบียบ
และปลอดภัย 
52. รับรู  แสดงความยินดี และประกาศเมือ่มี
ความกาวหนาหรือความเปนเลิศทางวิชาการรวมกับ
นักเรียน  ครู และผูปกครอง 

5.2 การสะทอนผลงาน วิเคราะหและ
วิพากษ 
 

53. ใชขอมูลจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพื่อสะทอน
ผลการปฏิบัติการสอนของครู 
54. รับฟงความคิดเห็นของนักเรียนและครู  
55. รวมกับครวูิเคราะหความกาวหนาของนกัเรียน 

5.3 การสรางและรักษาสัมพนัธภาพที่ด ี
 

56. การเขาพบพูดคุยกับผูบริหารโรงเรียนเปนเรื่องงาย 
57. แสดงทาททีี่ดีตอนักเรยีน ตอครูและตอผูปกครอง 
58. สรางแรงจูงใจและขวัญกาํลังใจใหกับครูและ
นักเรียน 
59. กระตุนใหชุมชนสนับสนุนโรงเรียนใหประสบ
ผลสําเร็จในทางวิชาการ 
60. ติดตอส่ือสารกับชุมชนอยูเสมอ 
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2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําทางวิชาการดังไดกลาวมาแลว  
ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดของนักการศึกษา  นักวิชาการและงานวิจัย สรุปเปนโมเดล
สมมุติฐานเพื่อใชในการทดสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธโครงสรางองคประกอบ
ของตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับขอมูลเชิงประจักษ  ดังนี้ 

1) โมเดลโครงสรางองคประกอบตัวบงชี้รวมภาวะผูนําทางวิชาการ  ประกอบดวย 1) 
 องคประกอบหลักดานการกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู มี 3 องคประกอบยอย 
ไดแก การรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนรู การใหความสําคัญสูงสุดตอการเรียนรู  และการ
สรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ  2) องคประกอบหลักดานการบริหารจัดการหลักสูตร และการสอน มี 
3 องคประกอบยอย  ไดแก ผูบริหารโรงเรียนเปนแหลงขอมูลทางวิชาการ  ความสอดคลองของหลักสตูร  
การสอน ทรัพยากร มาตรฐานและการประเมินผล  และการบริหารหลักสูตรและการสอน  3) 
องคประกอบหลักดานการพัฒนานักเรียน มี 3 องคประกอบยอย  ไดแก  การรักษามาตรฐานที่สูงของ
นักเรียน การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน และการ วิเคราะหขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน 4) องคประกอบหลักดานการพัฒนาครู มี 3 องค ประกอบยอย  ไดแก  การจัดโครงการการ
พัฒนาบุคลากร  การนิเทศการสอนและประเมินครู  และการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพครู  และ 
5) องคประกอบหลักดานการสรางบรรยากาศการเรียนรู  มี 3 องคประกอบยอย  ไดแก การสงเสริม
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู  การสะทอนผลงาน วิเคราะหและวิพากษ  และการสราง
สัมพันธภาพที่ดีกับครู  นักเรียน  ผูปกครองและชุมชน 
 2) โมเดลการกําหนดวิสัยทศัน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู ประกอบดวย 1) การรวม 
กันกําหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนรู 2) การใหความสําคัญสูงสุดตอการเรียนรู  และ 3) การ
สรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ   
 3) โมเดลการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ประกอบดวย 1)ผูบริหารโรงเรียนเปน
แหลงขอมูลทางวิชาการ 2) ความสอดคลองของหลักสูตร  การสอน ทรัพยากร มาตรฐานและการ
ประเมินผล และ 3) การบรหิารหลักสูตรและการสอน 
 4) โมเดลการการพัฒนานักเรียนประกอบดวย  1) การรักษามาตรฐานที่สูงของนักเรียน 2)การ
กํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียนและ 3)การวิเคราะหขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

5) โมเดลการวดัการพัฒนาครู ประกอบดวย  1) การจัดโครงการการพัฒนาบุคลากร 2)  การ
นิเทศการสอนและประเมนิครู  และ 3) การสงเสริมความกาวหนาทางวชิาชีพครู   

6) โมเดลการวัดการสรางบรรยากาศการเรียนรู ประกอบดวย 1) การสงเสริมบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู 2) การสะทอนผลงาน วิเคราะหและวพิากษ และ 3) การสราง
สัมพันธภาพทีด่ีกับครู  นักเรยีน  ผูปกครองและชุมชน 
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 การกําหนดสัญลักษณองคประกอบและตัวบงชี ้
 
ตารางที่ 28   การกําหนดสัญลักษณ 
 
   สัญลักษณ/อักษรยอ           จากคําภาษาอังกฤษ                 แทนขอความ 

IL Instructional Leadership ภาวะผูนําทางวิชาการ 
VGM Vision, Goal,  and Mission การกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและพันธ

กิจการเรยีนรู 
CMT Curriculum Management and 

Teaching 
การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

SD Student Development การพัฒนานกัเรียน 
TD Teacher  Development การพัฒนาคร ู
LCP Learning Climate Promotion การสรางบรรยากาศการเรยีนรู 
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ตารางที่ 29  การกําหนดสัญลักษณองคประกอบยอยตวับงชี้ ภาวะผูนาํทางวิชาการ 
 
                     องคประกอบยอย                                                   ตัวบงชี ้  
VGM1 การรวมกันกําหนดแนวทางการ
พัฒนาการเรียนรู  
 

V1 กําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู 
V2 ระบุนโยบายการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
V3 สรางความเขาใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน เปาหมายและพันธ
กิจการเรียนรู 
V4 ประเมินผลความกาวหนาตามวิสัยทัศน เปาหมายและพันธ
กิจการเรียนรู 
V5 กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานของครูและนักเรียนไวสูง 

VGM2 การใหความสําคัญสูงสุดตอการเรียนรู   
 

V6 ต้ังมาตรฐานการเรียนรูไวสูง 
V7 ปกปองเวลาเพื่อการเรียนของนักเรียน 
V8 ใหความสําคัญแกการบริหารการเรียนการสอนมากกวาการ
บริหารงานดานอื่น    

VGM3 การสรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ   
 

V9 กําหนดพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 
V10 กําหนดพฤติกรรมการสอนของครู 
V11 สรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ 
V12 ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานทาง
วิชาการ 

CMT1  ผูบริหารโรงเรียนเปนแหลงขอมูลทาง
วิชาการ 
 

C13 เปนแหลงขอมูลทางวิชาการใหแกครูได 
C14 มีความรอบรูเกี่ยวกับหลักสูตร  การวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน  
C15 ติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ 
C16 กํากับติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

CMT2 ความสอดคลองของหลักสูตร  การสอน  
ทรัพยากร มาตรฐานและการประเมินผล               

C17 กําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและ
พันธกิจของโรงเรียน 

 C18 ประเมินโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่รวมกันกําหนด  
C19 สอนอิงเกณฑการประเมินที่สอดคลองกับมาตรฐานและ
หลักสูตรแกนกลาง 
C20จัดใหมีทรัพยากรที่จําเปนอยางพอเพียง 
C21 จัดเวลาของกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติของโรงเรียน 
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ตารางที่ 29  การกําหนดสัญลักษณองคประกอบยอยตวับงชี้ ภาวะผูนาํทางวิชาการ  (ตอ) 
 
                     องคประกอบยอย                                                   ตัวบงชี ้  
CMT3 การบริหารหลักสูตรและการสอน 
 

C22 บริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่
รวมกันกําหนด 
C23 กํากับ ติดตามใหมีการปฏิบัติการสอนตามมาตรฐานทาง
วิชาการ 
C24 ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
C25 สรางเครือขายแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน 

SD1 การรักษามาตรฐานที่สูงของนักเรียน 
 

S26 ทําใหนักเรียนทุกคนอานออกเขียนได 
S27 ทําใหนักเรียนทุกคนมีพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร  
S28 สงเสริม จัดโครงการกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห
ใหกับนักเรียน 
S29 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

SD2 การกํากับติดตามความกาวหนาของ
นักเรียน 
 

S30 รับทราบความกาวหนาของนักเรียนอยูเสมอ 
S31 ดําเนินการพัฒนานักเรียนที่เรียนออน 
S32 ปรับปรุงงานการสอนอยูเสมอ 
S33 ประสานงานและดูแลการสอนของครูมากขึ้น 

SD3 การวิเคราะหขอมูลในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

S34 รายงานผลการเรียนของนักเรียนใหผูปกครองทราบทุก
ภาคเรียน 

 S35 รวมกันวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียน 
S36 สะทอนผลการวิเคราะหขอมูลใหครูและผูปกครองทราบ 
S37 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเปาหมายทาง
วิชาการของโรงเรียนทุกภาคเรียน 

TD1 การจัดโครงการการพัฒนาบุคลากร T38 จัดโครงการพัฒนาครูดานการเรียนการสอน                  
 T39 ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดโครงการพัฒนา 

ครูแกนนํา  
T40 พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหมีภาวะผูนําทางวิชาการ 
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ตารางที่ 29  การกําหนดสัญลักษณองคประกอบยอยตวับงชี้ ภาวะผูนาํทางวิชาการ  (ตอ) 
 
                     องคประกอบยอย                                                   ตัวบงชี ้  
TD2 การนิเทศการสอนและประเมินครู   
 

T41 จัดระบบนิเทศและประเมินการเรียนการสอน  
T42 ประเมินผลการทํางานของครูเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการ
สอน 
T43 เขาเยี่ยมหองเรียน สังเกตการณสอนของครูบอย ๆ 

TD3 การสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพครู   
 

T44 จัดทําแบบประเมินครูและทําการประเมินเปนระยะ  
T45 รวมกับครูกําหนดเปาหมายทางวิชาชีพของครู 
T46 มุงมั่นในการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 
T47 สงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน  

LCP1 การสงเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรู   
 

L48 แสดงใหเห็นอยูเสมอวาการเรียนรูของนักเรียน เปนเรื่อง
สําคัญที่สุด 
L49 อุทิศเวลาใหกับการทํางาน ปรากฏกายใหเห็นอยูเสมอ 
L50 สรางสิ่งแวดลอม บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน
ที่สงเสริมการเรียนรู 
L51โรงเรียนมีสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เปนระเบียบและ
ปลอดภัย 
L52 รับรู  แสดงความยินดี และประกาศเมื่อมีความกาวหนา
หรือความเปนเลิศทางวิชาการรวมกับนักเรียน  ครู และ
ผูปกครอง 

LCP2 การสะทอนผลงาน วิเคราะหและวิพากษ 
 

L53 ใชขอมูลจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพ่ือสะทอนผลการ
ปฏิบัติการสอนของครู 
L54 รับฟงความคิดเห็นของนักเรียนและครู  
L55 รวมกับครูวิเคราะหความกาวหนาของนักเรียน 

LCP3 การสรางและรักษาสัมพันธภาพที่ดี 
 

L56 การเขาพบพูดคุยกับผูบริหารโรงเรียนเปนเรื่องงาย 
L57 ผูบริหารโรงเรียนแสดงทาทีที่ดีตอนักเรียน ตอครูและตอ
ผูปกครอง 
 L58 สรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหแกครูและนักเรียน 
L59 กระตุนใหชุมชนสนับสนุนโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ
ในทางวิชาการ 
L60 ผูบริหารโรงเรียนติดตอสื่อสารกับชุมชนอยูเสมอ 
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ภาพที่  7  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ 

 

VGM1 

CMT21 

CMT3 

SD1 

SD3 

SD2 

CMT1 

VGM31 

VGM2 

 LCP2 

LCP1 

TD3 

TD2 

TD1 

    IL 

LCP3 

VGM 

CMT 

SD 

TD 

LCP 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  (quantitative research methodology) มีวัตถุประสงค

เพื่อ (1) พัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (2) 
ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ 
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยนําขอมูลเชิงประจักษจาก
ประสบการณจริงมาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นจากหลักการ แนวคิด
และทฤษฎี ดังนั้น เพื่อใหผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
3.1  การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ   

    ผูวิจัยกําหนดองคประกอบหลัก   องคประกอบยอย และตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ  
โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 1) ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตัวบงชี้ทางการศึกษาจาก
ตํารา เอกสารวิชาการ เพื่อนําแนวคิดดังกลาวมาใชในการกําหนดนิยามตัวบงชี้และพัฒนาตัวบงชี้
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2)  ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ จาก
ตํารา เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 3)  สรางกรอบแนวคิดเบื้องตนในการวิจัยเกี่ยวกับตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ 
 4)  จัดทํารางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยใชแบบสอบถาม 1 ฉบับ เปนแบบประเมินคา 
ความเหมาะสมของตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน มีลักษณะเปนแบบมาตรา
สวนประเมินคา (rating scale) 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง 
เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยที่สุด โดยมีขอคําถามตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ  จํานวน 60 ขอ 
ดังนี้ 
 1. องคประกอบหลักดานการกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู  ไดแก 
   1.1 องคประกอบยอยดานการรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนรู  
จํานวน  5   ขอ 
              1.2 องคประกอบยอยดานการใหความสําคัญสูงสุดตอการเรียนรู  จํานวน  3   ขอ 
                                 1.3 องคประกอบยอยดานการสรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ  จํานวน 4  ขอ 
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 2) องคประกอบหลักดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
           2.1 องคประกอบยอยดานผูบริหารโรงเรียนเปนแหลงขอมูลทางวิชาการ จํานวน 4  ขอ   
           2.2 องคประกอบยอย ดานความสอดคลองของหลักสูตร การสอน ทรัพยากร 
มาตรฐานและการประเมินผล จํานวน 5 ขอ 
           2.3 องคประกอบยอยดานการบริหารหลักสูตรและการสอน จํานวน 4  ขอ 
                   3) องคประกอบหลักดานการพัฒนานักเรียน 
           3.1 องคประกอบยอยดานการรักษามาตรฐานที่สูงของนักเรียน จํานวน  4  ขอ   
           3.2 องคประกอบยอยดานการกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน จํานวน  4  ขอ 
            3.3 องคประกอบยอยดานการวิเคราะหขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
จํานวน 4   ขอ 
                  4) องคประกอบหลักดานการพัฒนาครู 
            4.1 องคประกอบยอยดานการจัดโครงการการพัฒนาบุคลากรการจํานวน  3 ขอ 
              4.2 องคประกอบยอยดานการนิเทศการสอนและประเมินครู  จํานวน  3  ขอ 
              4.3 องคประกอบยอยดานการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพครู    จํานวน  4   ขอ 
                  5) องคประกอบหลักดานการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู 
            5.1 องคประกอบยอยดานการสงเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู   จํานวน  5 ขอ 
             5.2  องคประกอบยอยดานการสะทอนผลงาน วิเคราะหและวิพากษ  จํานวน   3 ขอ 
              5.3 องคประกอบยอยดานการสรางสัมพันธภาพที่ดี  จํานวน  5   ขอ 
 ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของตัวบงชี้  หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index 
of Item Objective Congruence : IOC)  
 
3.2  การทดสอบเพื่อยืนยันตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ  
 เมื่อพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแลว  
ผูวิจัยดําเนินการทดสอบเพื่อยืนยันตัวบงชี้ ซ่ึงเปนวัตถุประสงคสําคัญของการวิจัยในครั้งนี้  โดยมี
การดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1) วัตถุประสงค   เพื่อทดสอบยืนยันความสอดคลองของโมเดลสมมติฐานโครงสราง
ภาวะผูนําทางวิชาการที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ 
  2) วิธีดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยดําเนินการทดสอบตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาพื้นฐาน โดยใชแบบสอบถามฉบับสมบูรณสอบถามความคิดเห็นเพื่อเปนการ
ยืนยันจากกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใชตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากนั้นจึงวิเคราะหขอมูล  สรุปและอภิปรายผลตอไป 
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 ประชากรและกลุมตัวอยาง   
 1)  ประชากร  ที่ใชในการวิจัยนี้ ไดแกผูบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเวนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหและโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ  ในปการศึกษา 2551 จํานวน  31,918 โรงเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน, 2550) ทั้งนี้กําหนดผูใหขอมูลเปนผูบริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 

2)  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเวนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  
ผูวิจัยพิจารณากําหนดกลุมตัวอยางดังตอไปนี้ 
  (1)  ขนาดของกลุมตัวอยาง  คํานวณจากสูตรของยามาเน (Yamane, 1967) โดย
กําหนดชวงความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ไดจํานวน 395 โรงเรียน    
   (2)  การเลือกกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยทําการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Random Sampling) โดยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 
   2.1  การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) เลือกเขต
ตรวจราชการทั้งหมด 19 เขต และกรุงเทพมหานคร 1 เขต รวมเปน 20 เขต เพื่อใหการกระจายของ
กลุมตัวอยางอยูในทุกพื้นที่ของประเทศ 
   2.2  การสุมโดยการกําหนดสัดสวน (Quota sampling) โดยการพิจารณา
อัตราสวนจํานวนโรงเรียนในเขตตรวจราชการ 1: 81 โรงเรียนกลุมตัวอยาง ตอ  จํานวนโรงเรียนใน
เขตตรวจราชการ 
   2.3 การสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) เลือก 1  
จังหวัดในแตละเขตตรวจราชการ โดยเลือกจังหวัดที่มีจํานวนโรงเรียนใกลเคียงกัน  ทั้งนี้  ยกเวน 
กรุงเทพ มหานคร  
   2.4  การสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) เลือกโรงเรียน
ตามจํานวนสัดสวนของเขตตรวจราชการนั้น ๆ จะไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 395 โรงเรียน 
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ภาพที่  8  ขั้นตอนการสุมตัวอยาง 
 
 
 

ประชากรโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งประเทศ  31,918   โรงเรียน 

                     กําหนดขนาดกลุมตัวอยางได  395  โรงเรียน 

 
       สุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-state Random Sampling) 

เขตตรวจราชการ 16 
นครศรีธรรมราช 
18  โรงเรียน                

กรุงเทพมหานคร 
2 โรงเรียน 

เขตตรวจราชการ 1 
ลําปาง 
46  โรงเรียน                

เขตตรวจราชการ 2 
เพชรบูรณ 
24  โรงเรียน                

เขตตรวจราชการ 3 
นครสวรรค    
 20  โรงเรียน               

เขตตรวจราชการ 17 

กระบี่ 
6  โรงเรียน 

เขตตรวจราชการ 4 

พระนครศรีอยุธยา 
12  โรงเรียน                

เขตตรวจราชการ 5 

ลพบุรี 
12 โรงเรียน 

เขตตรวจราชการ 6 

กาญจนบุรี 
18 โรงเรียน                 

เขตตรวจราชการ 7 

เพชรบุรี 
8 โรงเรียน 

เขตตรวจราชการ 18 

นราธิวาส 
13  โรงเรียน                

เขตตรวจราชการ 8 

ฉะเชิงเทรา 
14  โรงเรียน                

เขตตรวจราชการ 9 

ชลบุรี 
13  โรงเรียน                

เขตตรวจราชการ10 

เลย 
28  โรงเรียน                

เขตตรวจราชการ 11 

กาฬสินธุ 
26  โรงเรียน                

เขตตรวจราชการ 19 
สงขลา 
8  โรงเรียน   

เขตตรวจราชการ12 

รอยเอ็ด 

40  โรงเรียน                

เขตตรวจราชการ 13 

ชัยภูมิ 
48 โรงเรียน 

เขตตรวจราชการ 14 

ยโสธร 
26  โรงเรียน                

เขตตรวจราชการ15 
สุราษฏรธานี 
13  โรงเรียน                

กลุมตัวอยางได  395  โรงเรียน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   เคร่ืองมือ 
ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ใชในการตรวจสอบความเหมาะสมในการ

เปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากตัว
บงชี้ที่ผานการพัฒนาแลว ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรวัดประเมินรวมคา (summated rating scale) 
จํานวน  60  ขอ  ซ่ึงแตละขอประกอบดวยขอความและมาตรประมาณคา 5 ระดับ ใหผูตอบ
เลือกตอบเพียงระดับเดียว แบบสอบถามชุดนี้ครอบคลุมภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา 5 ดาน แบงออกเปนแบงสอบถาม 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามความสอดคลองในการเปนตัวบงชี้ดานการกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมาย
และพันธกิจการเรียนรูสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีขอคําถามจํานวน 12  ขอ   

ตอนท่ี 2 สอบถามความสอดคลองในการเปนตัวบงชี้ดานการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การสอนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีขอคําถามจํานวน 13 ขอ   

ตอนที่ 3 สอบถามความสอดคลองในการเปนตัวบงชี้ดานการพัฒนานักเรียนสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีขอคําถามจํานวน 12 ขอ   

ตอนที่ 4 สอบถามความสอดคลองในการเปนตัวบงชี้ดานการพัฒนาครูสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีขอคําถามจํานวน 10  ขอ   

ตอนท่ี 5 สอบถามความสอดคลองในการเปนตัวบงชี้ดานการสรางบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการเรียนรูสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีขอคําถามจํานวน 13 ขอ   

2) การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเที่ยง 
(Reliability) ดังนี้ 

การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยการนําตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไดจาก

การพัฒนาตัวบงชี้แลว มาจัดทําเปนแบบสอบถามเสนอผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
ความเหมาะสมและความสอดคลองของตัวบงชี้กับภาวะผูนําทางวิชาการ โดยการหาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 
9 คน  ผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้  เปนบริหารการศึกษาระดับสูงของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหนวยงานที่จัดการฝกอบรมการบริหารการศึกษาแก
ผูบริหารสถานศึกษา  เปนอาจารยในมหาวิทยาลัยที่ทําการสอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
เปนผูบริหารการศึกษาระดับสูงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เปนผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
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 เมื่อพิจารณาเลอืกผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจยัจึงสงหนังสือขอความอนุเคราะห จาก 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ถึงผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบตัวบงชี้ ทางไปรษณีย โดย
ผูวิจัยไดแนบขอมูลเกี่ยวกับงานวิจยัไปดวย  จากนั้นจึงประสานขอรับแบบสอบถามคืน เพื่อทําการ
วิเคราะหขอมูลตอไป  

   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความเหมาะสม และความสอดคลองของตัว
บงชี้ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
พัฒนาแลว ประกอบดวย 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเพื่อการหาคุณภาพตัวบงชี้การกําหนด
วิสัยทัศน  เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู จํานวน 12  ขอ  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อการหา
คุณภาพตัวบงชี้การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน จํานวน 13 ขอ  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อ
การหาคุณภาพตัวบงชี้การพัฒนานักเรียน จํานวน 12 ขอ  ตอนที่ 4 แบบสอบถามเพื่อการหาคุณภาพ
ตัวบงชี้การพัฒนาครู จํานวน 10  ขอ  และตอนที่ 5 แบบสอบถามเพื่อการหาคุณภาพตัวบงชี้การ
สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู จํานวน 13 ขอ  แตละขอคําถามนั้นผูเชี่ยวชาญแสดงความ
คิดเห็นวาตัวบงชี้ดังกลาว มีความเหมาะสมอยางไรในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหเลือก  3 ประเด็น คือ   เห็นดวย  ไมแนใจ และไมเห็นดวย  
นอกจากนี้ในแตละขอยังเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเพิ่ม โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่
ไมเห็นดวย  

การวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหหาคา IOC จากการกําหนดระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ  ดังนี้ 

+1  เมื่อแนใจวาขอความนั้นเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ 
   0  เมื่อไมแนใจวาขอความนั้นเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ   
      -1  เมื่อแนใจวาขอความนั้นไมเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ 

จากนั้นคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence / IOC) 
จากสูตรตอไปนี้ 

 IOC   =     ∑R 
                     N 
 IOC   =     ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ

  ∑ R      =     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ   
 N =    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
ผูวิจัยจะเลือกขอคําถามตัวบงชี้ที่มีคา  IOC = 0.5 ขึ้นไป ไว 
ผลการดําเนินการในการหาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: 

IOC) ของตัวบงชี้ทั้ง 60 ตัว  ปรากฏวา ทุกตัวมีคามากกวา .50 จึงถือวาใชไดทุกตัวบงชี้  (ภาคผนวก) 
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การหาความเที่ยง (reliability) 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางจากตัวบงชี้ที่พัฒนาแลว และมีความตรงเชิงเนื้อหา ไป
ทดลองใช (try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 โรงเรียน ซ่ึงประกอบไปดวย
โรงเรียนที่กระจายอยูในทุกเขตตรวจการศึกษา จากนั้น นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาความเที่ยงของ
แบบสอบถาม ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึง
กําหนดเกณฑวาตองมีคา .60 ขึ้นไป  ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถามจากการ
ทดลองใชเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะแลว
ดําเนิน การปรับปรุงเพื่อใหไดเครื่องมือที่มีคุณภาพ กอนที่จะนําไปใชจริงตอไป    

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย และเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
โรงเรียนละ 1 ชุด ผูตอบแบบสอบถามคือผูบริหารโรงเรียน  การเก็บขอมูลดําเนินการ   อยูใน
ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม  2552 
 
3.3  การวิเคราะหขอมูล 

1) ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิเคราะหหาคาสถิติดังนี้ 
        (1) คาเฉลี่ย (Mean) 

                         (2) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                         (3) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficiency) 
                                        (4)  คาดัชนี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)   
                         (5) คาสถิติของ Bartlett (Bartlett’s Test of  Sphericity) 

                        (6) คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : X2) 
                        (7) ช้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom : df) 
                (8) คา Factor loading 
                        (9) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index = GFI) 
                        (10) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of 

Fit Index = AGFI)  
                       (11) คาประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ย (root mean 

square error of approximation : RMSEA)    
2) การพิจารณาคุณภาพของตัวบงชี้แตละตัว และการพิจารณาความสอดคลองกลมกลืน

ของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายตามหลักเกณฑที่นิยม
โดยทั่วไปไวดังนี้ (สุภมาส  อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน, 2549) 
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 (1) คาเฉลี่ย  มีเกณฑการประเมินดังนี้ 
       คาเฉลี่ย  4.50  ขึ้นไป   หมายถึง  เปนตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
   คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49    หมายถึง  เปนตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมมาก 
      คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49    หมายถึง  เปนตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมปานกลาง
   คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49    หมายถึง  เปนตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมนอย 
       คาเฉลี่ย  1.49   ลงมา   หมายถึง  เปนตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมนอยที่สุด 

ตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50  ขึ้นไป จึงจะถือวาเปนตัวบงชี้ที่ใชได 
 (2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation co-efficiency)วิเคราะหความ 
สัมพันธของขอมูลเบื้องตน กอนที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบตัวแปร ที่นํามาวิเคราะหจะตองมี
ความสัมพันธกันไมนอยกวา .30 จึงจะนําไปวิเคราะหองคประกอบตอไป 
 (3) คาดัชนี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ใช
วิเคราะหวาขอมูลชุดนี้เหมาะที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบหรือไม โดยดัชนี KMO จะมีคาอยู
ระหวาง 0 ถึง 1 คาจะเทากับ 1 เมื่อตัวแปรแตละตัวสามารถทํานายไดดวยตัวแปรอื่น โดยปราศจาก
ความคลาดเคลื่อน สวนคาในชวงอื่น ๆ แปลความหมายดังนี้ 
   .80  ขึ้นไป   เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดีมาก 
   .70 - .79     เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดี 
   .60  -  .69   เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบปานกลาง 
   .50  -  .59    เหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบนอย 
   นอยกวา .50   ไมเหมาะสมที่จะนําขอมูลชุดนี้มาวิเคราะหองคประกอบ 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยกําหนดตามที่นิยมคือ ขอมูลตองมีคาดัชนี KMO มากกวา .50 จึงจะ
นํามาวิเคราะหองคประกอบ 
                                        (4) คาสถิติของ Bartlett (Bartlett’s Test of  Sphericity)  ใชทดสอบวาตัว
แปร ตาง ๆ มีความสัมพันธกันหรือไม ถาคาสถิติของ Bartlett มีนัยสําคัญ แสดงวาตัวแปรตาง ๆ มี
ความสัมพันธกัน สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบได 
                                        (5) คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : X2)  ในการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยัน ไมควรมีนัยสําคัญ 
          (6)  อัตราสวนไค-สแควร (Chi-Square : X2) / df  ในการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน ไมควรเกิน 2  
                                         (7)  คา Factor loading ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ตอง
มากกวาหรือเทากับ 0.30 
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                                         (8) คา RMSEA ใชประเมินความสอดคลองของโมเดล 
                                    ถามีคาระหวาง  0.05 – 0.08   แสดงวาโมเดลคอนขางสอดคลอง 
    ถามีคาระหวาง  0.08 – 0.10   แสดงงวาโมเดลสอดคลองเล็กนอย 
                                     ถามีคามากกวา 0.10   แสดงวาโมเดลไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

              ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ จึงพิจารณาความ
สอดคลองของโมเดลคือ ตองมีคา RMSEA ต่ํากวา .05 

        (9)  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน      
ที่ปรับแกแลว (AGFI) ซ่ึงแสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม ตองมีคาตั้งแต 
0.90 ขึ้นไป     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

194 

 
บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันของตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากการพัฒนาขึ้นกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  ผลการวิจัยนําเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้ 
 
4.1  ผลการพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ผูวิจัยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หลักการ  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ภาวะผูนําทางวิชาการ  นําขอมูลมารางตัวบงชี้  ไดตัวรางตัวบงชี้จํานวน  60 ตัว  ผูวิจัยสราง
แบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร  แลว
สงหนังสือและแบบแบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ถึงผูเชี่ยวชาญ  9  คน  เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา  ผูวิจัยวิเคราะห
หาความตรงเชิงเนื้อหา   ดําเนินการโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ของตัวรางตัวบงชี้ทั้ง 60 ตัว  ผลปรากฏวา ตัวรางตัวบงชี้ ทุกตัวมีคา IOC อยู
ระหวาง 0.55 – 1.00  จึงถือวาใชไดทุกตัวรางตัวบงชี้   ผูวิจัยนําไปพัฒนาเปนตัวบงชี้ตอไป 
 
4.2 ผลการทดสอบเพื่อยืนยันความสอดคลองของโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตัว 
        บงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เมื่อผูวิจัยไดนําความเห็นของผูเชี่ยวชาญมาปรับขอความในตัวรางตัวบงชี้  แลวสราง
แบบสอบถามเพื่อหาความเที่ยง (Reliability) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบแบบสอบถาม  
ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร  แลวสงหนังสือและแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เปนกลุม
ทดลองจํานวน 30 โรงเรียนทั่วประเทศซึ่งกระจายอยูทุกเขตตรวจราชการ  ผูวิจัยวิเคราะหหาคา
ความเที่ยง (Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ซ่ึงปรากฏวาแบบสอบถามโดยภาพรวม มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .973 จากนั้นจึง
นําแบบสอบถามไปขอเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป กลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียน
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โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยกเวนโรงเรียนศึกษาสงเคราะหและ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ผลการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 395 คน 
ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 395 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100 ผลการวิเคราะหขอมูลมี
ดังตอไปนี้ 
 4.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหสะดวกในการทําความเขาใจ ผูวจิัยจึงนําเสนอเปนลําดับดังตอไปนี ้

1)  สัญลักษณที่ใชแทนคาความหมายทางสถิติ มีดังตอไปนี้ 
                             Χ     หมายถึง  คาเฉลี่ย 
                S.D.   หมายถึง  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
                            GFI หมายถึง คาดชันีวัดระดับความกลมกลืน(Goodness of Fit Index) 
               AGFI หมายถึง คาดชันีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted 
Goodness of Fit Index) 
   RMSR หมายถึง  คาดชันีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน (Root 
Mean Square Residual)  
   RMSEA หมายถึง  คาดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณคา (Root Mean Square Error of Approximation) 
   df หมายถึง  ช้ันแหงความเปนอิสระ 
   p           หมายถึง  ระดบันัยสําคัญทางสถิติ 
   b หมายถึง  น้ําหนักองคประกอบ 
    FS หมายถึง คาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ 
   SE หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) ของ
น้ําหนกัองคประกอบ 
   e หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Error) ของตัวบงชี้ 
                         หมายถึง  ตัวบงชี้  (ตัวแปรที่สังเกตได) 
    หมายถึง  องคประกอบยอย (ตัวแปรแฝง) 
    หมายถึง  องคประกอบหลัก (ตัวแปรแฝง) 
    หมายถึง  ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรตนกบัตวัแปร
ตาม หัวลูกศรแสดงทิศทางของอิทธิพล 

2)  ผลการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในขั้นนี้ เปนการวิเคราะหเพื่อยนืยนัองคประกอบหลกัและ

องคประกอบยอยวาประกอบดวยตัวแปรที่วัดจริงหรือไม  ผูวิจัยขอนําเสนอตามลําดับดังตอไปนี ้
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การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของขอมูล ดงัตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่ 30  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนํา 
                    ทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการกําหนดวิสัยทัศน   

       เปาหมาย และพันธกจิการเรียนรู 
 

องคประกอบยอยและตัวบงชี ้ ระดับความเหมาะสม 

 Χ  S.D. แปลความ 

 การรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนรู 
1.ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียรวมกนักําหนดวิสัยทศัน 
เปาหมายและพันธกิจการเรยีนรู 

 
4.64 

 
0.54 

 
มากที่สุด 

2.โรงเรียนระบุนโยบายการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 4.54 0.58 มากที่สุด 
3.ผูบริหารสรางความเขาใจเกี่ยวกับวิสัยทศัน เปาหมายและพันธ
กิจการเรยีนรู 

4.60 0.57 มากที่สุด 

4. โรงเรียนประเมินผลความกาวหนาตามวสัิยทัศน เปาหมายและ
พันธกิจการเรยีนรู 

4.31 0.67 มาก 

5.โรงเรียนกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานของครูและนักเรียนไวสูง 4.08 0.68 มาก 
การใหความสาํคัญสูงสุดตอการเรียนรู   
6.โรงเรียนตั้งมาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนไวสูง 

 
4.03 

 
0.70 

 
มาก 

7.โรงเรียนปกปองเวลาเพื่อการเรียนของนกัเรียน 4.31 0.64 มาก 
8. ผูบริหารใหความสําคัญแกการบริหารการเรียนการสอน 
มากกวาการบริหารงานดานอื่น    

4.39 0.70 มาก 

การสรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ   
9. โรงเรียนกําหนดพฤตกิรรมการเรียนรูของนักเรียน 

 
4.31 

 
0.63 

 
มาก 

10. โรงเรียนกาํหนดพฤตกิรรมการสอนของครู 4.27 0.66 มาก 
11. โรงเรียนสรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ 4.27 0.69 มาก 
12. ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกันดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ 

4.35 0.66 มาก 
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 จากตารางที่ 30 พบวา คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรู 
มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับมากและมากที่สุด คือ ระหวาง 4.03 – 4.64 โดยที่ตัวบงชี้ที่ 1
ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (Χ = 4.64) รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 3 ผูบริหารสรางความเขาใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน เปาหมาย
และพันธกิจการเรียนรู(Χ = 4.60) สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือตัวบงชี้ที่ 6 โรงเรียนตั้งมาตรฐานการ
เรียนรูของนักเรียนไวสูง (Χ = 4.03) รองลงมาคือตัวบงชี้ที่ 5 โรงเรียนกําหนดเปาหมายการ
ปฏิบัติงานของครูและนักเรียนไวสูง (Χ = 4.08) 
 
ตารางที่  31  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนํา 
                     ทางวิชาการสาํหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการบริหารจัดการหลักสูตร 

        และการสอน 
 

องคประกอบยอยและตัวบงชี ้ ระดับความเหมาะสม 

 Χ  S.D. แปลความ 

 ผูบริหารโรงเรียนเปนแหลงขอมูลทางวิชาการ 
13.ผูบริหารเปนแหลงขอมูลทางวิชาการใหแกครูได 

 
4.25 

 
0.66 

 
มาก 

14. ผูบริหารมีความรอบรูเกีย่วกับหลักสูตร  การวัดและประเมินผล
การเรียน 

4.43 0.67 มาก 

15. ผูบริหารติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ 4.47 0.63 มาก 
16. ผูบริหารกํากับติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4.49 0.63 มาก 
ความสอดคลองของหลักสตูร  การสอน  ทรัพยากร มาตรฐานและ
การประเมินผล 
17. โรงเรียนกาํหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย
และพันธกจิการเรียนรูของโรงเรียน 

 
 

4.45 

 
 

0.65 

 
 

มาก 

18. โรงเรียนประเมินการเรยีนรูโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่รวมกนั
กําหนด 

4.37 0.64 มาก 

19. ผูบริหารกํากับ ติดตามใหครูสอนอิงเกณฑการประเมนิ 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง 

4.33 0.67 มาก 
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ตารางที่ 31  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนํา 
      ทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการบริหารจัดการหลักสตูร 
       และการสอน (ตอ) 

 
องคประกอบยอยและตัวบงชี ้ ระดับความเหมาะสม 

 Χ  S.D. แปลความ 
20.โรงเรียนจดัใหมีทรัพยากรที่จําเปนเพือ่การเรียนการสอนอยาง
พอเพียง  

4.33 
 

0.68 
 

มาก 
 

21. โรงเรียนจดัเวลาของกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติของโรงเรียน 

4.34 0.64 มาก 

การบริหารหลักสูตรและการสอน 
22. โรงเรียนบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่
รวมกันกําหนด 

 
4.41 

 
0.66 

 
มาก 

23. ผูบริหารกํากับ ติดตามใหมีการปฏิบัติการสอนตามเกณฑ
มาตรฐานทางวิชาการ 

4.42 0.64 มาก 

24. โรงเรียนปรับปรุงและพฒันาระบบประกันคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียนอยูเสมอ 

4.41 0.64 มาก 

25. โรงเรียนสรางเครือขายแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน 4.27 0.72 มาก 
 
 จากตารางที่ 31 พบวา คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน มีคาเฉลี่ย
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก คือ ระหวาง 4.25 – 4.49 โดยท่ีตัวบงชี้ที่ 16 ผูบริหารกํากับติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( Χ = 4.49) รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 15 
ผูบริหารติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ (Χ = 4.47) สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือตัวบงชี้ที่ 
13 ผูบริหารเปนแหลงขอมูลทางวิชาการใหแกครูได (Χ = 4.25) รองลงมาคือตัวบงชี้ที่ 25 โรงเรียน
สรางเครือขายแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน (Χ = 4.27) 
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ตารางที่ 32  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนํา 
                    ทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการพัฒนานกัเรียน 
 

องคประกอบยอยและตัวบงชี ้ ระดับความเหมาะสม 

 Χ  S.D. แปลความ 

 การรักษามาตรฐานที่สูงของนักเรียน 
26. ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนนิการใหนักเรยีนทุกคน
อานออกเขียนได 

 
4.45 

 
0.64 

 
มาก 

27. ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนนิการใหนักเรยีนทุกคนมี
พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร 

4.29 0.69 มาก 

28. ผูบริหารสงเสริมการจัดโครงการเกี่ยวกบักระบวนการคิด 
วิเคราะห สังเคราะหใหกับนักเรียน 

4.34 0.67 มาก 

29. ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนนิการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน 

4.50 0.62 มากที่สุด 

การกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน 
30.ผูบริหารรับทราบความกาวหนาของนักเรียนอยูเสมอ 

 
4.43 

 
0.65 

 
มาก 

31. ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนนิการพัฒนานกัเรียนที่
เรียนออนใหมทีักษะการเรียนรูมากขึ้น 

4.39 0.65 มาก 

32.ผูบริหารรวมกับครูปรับปรุงงานการสอนอยูเสมอ 4.35 0.65 มาก 
33.ผูบริหารประสานงานและดูแลการสอนของครูมากขึ้น 4.34 0.67 มาก 
การวิเคราะหขอมูลในการพฒันาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
34. โรงเรียนรายงานผลการเรียนของนักเรยีนใหผูปกครองทราบทุก
ภาคเรียน 

 
4.53 

 
0.66 

 
มาก 

35. ผูบริหารรวมกับครูวเิคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

4.33 0.73 มาก 

36. ผูบริหารสะทอนผลการวเิคราะหขอมูลใหครูและผูปกครอง
ทราบ 

4.32 
 

0.71 
 

มาก 

37. โรงเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเปาหมายทาง
วิชาการของโรงเรียนทุกภาคเรียน 

4.34 0.70 มาก 
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 จากตารางที่ 32  พบวา คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการพัฒนานักเรียน มีคาเฉล่ียความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากและมากที่สุด คือ ระหวาง 4.29 – 4.53 โดยที่ตัวบงชี้ที่ 34 โรงเรียนรายงานผลการเรียน
ของนักเรียนใหผูปกครองทราบทุกภาคเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ = 4.53) รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 29
ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ( Χ = 
4.50) สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือตัวบงชี้ที่ 27 ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการให
นักเรียนทุกคนมีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร (Χ = 4.29) รองลงมาคือตัวบงชี้ที่ 36 ผูบริหารสะทอนผล
การวิเคราะหขอมูลใหครูและผูปกครองทราบ (Χ = 4.32) 
 
ตารางที่ 33  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนํา 
                    ทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานดานการพัฒนาครู 
 

องคประกอบยอยและตัวบงชี ้ ระดับความเหมาะสม 

 Χ  S.D. แปลความ 

 การจัดโครงการการพัฒนาบุคลากร 
38. โรงเรียนจดัโครงการพัฒนาครูดานการเรียนการสอน 

 
4.41 

 
0.65 

 
มาก 

39. ผูบริหารประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดโครงการ
พัฒนาครูแกนนํา 

4.06 0.74 มาก 

40.ผูบริหารดําเนินการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหม ี
ภาวะผูนําทางวิชาการ 

4.28 0.69 มาก 

การนิเทศการสอนและประเมินครู   
41.ผูบริหารรวมกับครูจัดระบบนิเทศและประเมินการเรยีนการสอน 

 
4.27 

 
0.69 

 
มาก 

42.ผูบริหารประเมินผลการทํางานของครูเพื่อปรับปรุงการ 
ปฏิบัติการสอน 

4.32 0.67 มาก 

43.ผูบริหารเขาเยี่ยมหองเรียน สังเกตการสอนของครูบอย ๆ  4.10 0.75 มาก 
การสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชพีครู   
44.ผูบริหารจัดทําแบบประเมินครูและทําการประเมินเปนระยะ 

 
4.09 

 
0.73 

 
มาก 

45. ผูบริหารรวมกับครูกําหนดเปาหมายทางวิชาชีพของครู 4.22 0.71 มาก 
46. ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 4.46 0.67 มาก 
47. ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูทาํวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 4.49 0.62 มาก 
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 จากตารางที่ 33  พบวา คาเฉล่ียความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการพัฒนาครู มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับมาก
คือ ระหวาง 4.06 – 4.49 โดยที่ตัวบงชี้ที่ 47 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนา
ผูเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ = 4.49) รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 46 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนา
วิชาชีพครูอยางตอเนื่อง (Χ = 4.46) สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือตัวบงชี้ที่ 39 ผูบริหารประสานงาน
กับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดโครงการพัฒนาครูแกนนํา (Χ = 4.06) รองลงมาคือตัวบงชี้ที่ 44
ผูบริหารจัดทําแบบประเมินครูและทําการประเมินเปนระยะ (Χ = 4.09) 
 
ตารางที่  34  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนํา 
                     ทางวิชาการสาํหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการสรางบรรยากาศการเรยีนรู 
 

องคประกอบยอยและตัวบงชี ้ ระดับความเหมาะสม 

 Χ  S.D. แปลความ 

 การสงเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู   
48. ผูบริหารแสดงใหเห็นอยูเสมอวาการเรยีนรูของนักเรยีน เปนเรื่อง
สําคัญที่สุด 

 
4.63 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

49. ผูบริหารอุทิศเวลาใหกับการทํางาน ปรากฏกายใหเหน็อยูเสมอ 4.53 0.60 มากที่สุด 
50. ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกันสรางสิ่งแวดลอม 
บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่สงเสริมการเรียนรู 

4.56 0.63 มากที่สุด 

51.โรงเรียนมส่ิีงแวดลอมและบรรยากาศที่เปนระเบยีบและปลอดภยั 4.57 0.60 มากที่สุด 
52.ผูบริหารรับรู  ฉลอง และประกาศเมื่อมีความกาวหนาหรือความ
เปนเลิศทางวชิาการรวมกับนักเรียน  ครู และผูปกครอง 

4.52 0.62 มากที่สุด 

การสะทอนผลงาน วิเคราะหและวิพากษ 
53. ผูบริหารใชขอมูลจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพื่อสะทอนผลการ
ปฏิบัติการสอนของครู 

 
4.46 

 
0.62 

 
มาก 

54. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนและคร ู 4.55 0.59 มากที่สุด 
55. ผูบริหารรวมกับครูวเิคราะหความกาวหนาของนักเรียน 4.50 0.64 มากที่สุด 
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ตารางที่  34   คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนํา 
                      ทางวิชาการสาํหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการสรางบรรยากาศ 

         การเรียนรู(ตอ) 
 

องคประกอบยอยและตัวบงชี ้ ระดับความเหมาะสม 

 Χ  S.D. แปลความ 

 การสรางและรักษาสัมพันธภาพที่ด ี
56.ผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหครูและนกัเรียนเขาพบพูดคุยดวย
ไดทุกเมื่อ 

 
4.61 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

57. ผูบริหารแสดงทาทีที่ดีตอนักเรียน ตอครูและตอผูปกครอง 4.64 0.56 มากที่สุด 
58. ผูบริหารสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหแกครูและนักเรียน 4.56 0.60 มากที่สุด 
59. ผูบริหารกระตุนใหชุมชนสนับสนุนโรงเรียนใหประสบ
ผลสําเร็จในทางวิชาการ 

4.53 0.64 มากที่สุด 

60. ผูบริหารติดตอส่ือสารกับชุมชนอยูเสมอ 4.45 0.68 มาก 
 

 จากตารางที่ 34 พบวา คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการการสรางบรรยากาศการเรียนรู มีคาเฉลี่ยความ
เหมาะสมอยูในระดับมากและมากที่สุดคือ ระหวาง 4.45 – 4.64 โดยท่ีตัวบงชี้ที่ 57 ผูบริหารแสดง
ทาทีที่ดีตอนักเรียน ตอครูและตอผูปกครอง มีคาเฉล่ียสูงสุด (Χ = 4.64) รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 48 
ผูบริหารแสดงใหเห็นอยูเสมอวาการเรียนรูของนักเรียน เปนเรื่องสําคัญที่สุด (Χ = 4.63) สวนที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือตัวบงชี้ที่ 60 ผูบริหารติดตอส่ือสารกับชุมชนอยูเสมอ (Χ = 4.45) รองลงมาคือตัว
บงชี้ที่ 53 ผูบริหารใชขอมูลจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพื่อสะทอนผลการปฏิบัติการสอนของครู 
(Χ = 4.45) 

การนําเสนอโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ  ทําใหไดโมเดลเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับตวับงชี้
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จํานวน 60 ตัวบงชี้ โดยโมเดลนี้มี
ลักษณะเปนโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอนัดับสาม (Third Order Confirmatory 
Factor Analysis) ดังแสดงในภาพตอไปนี ้
 

V1   
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V2   
V3                                               VGM1 
V4   
V5   
V6                                   
V7                                               VGM2                                          VGM 
 V8   
V9   
V10   
V11                                      VGM3 
V12   
C13   
C14                                      CMT1 
C15   
C16   
C17   
C18   
C19                                      CMT2                                            CMT                                                                                             
C20   
C21   
C22   
C23                                     CMT3 
C24   
C25   
S26   
S27                                         SD1 
S28   
S29   
S30                    
S31   
S32                                        SD2                                                SD                                                                     IL 
S33   
S34   
S35                                        SD3  
S36   
S37   
T38   
T39                                        TD1 
T40   
T41   
T42                                       TD2                                                TD 
T43   
T44   
T45   
T46                                        TD3 
T47   
L48   
L49   
L50                                L       CP1 
L51   
L52   
L53   
L54                                        LCP2                                             LCP 
L55   
L56   
L57   
L58                                        LCP3 
L59   
L60   

ภาพที่ 9 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัอันดบัที่สามของตัวบงชี้ภาวะผูนาํทางวิชาการ 

 
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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การวิเคราะหโมเดลในครั้งนี้ เปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม จึงไม
สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหในครั้งเดียวได เนื่องจากขอจํากัดของโปรแกรมในการ
วิเคราะหซ่ึงยอมใหการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเทานั้น ดังนั้น ผูวิจัยแยกการ
วิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอน คือ ตอนแรกเปนการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน และตอนที่สองเปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพื่อ
พัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงผลการวิเคราะหที่ได
จะใกลเคียงกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม (วิลาวัลย  มาคุม, 2549)   

การวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยันเพื่อสรางสเกลองคประกอบ  
             การวิเคราะหในตอนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดล
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับขอมูลเชิงประจักษ และนํามาสราง
สเกลองคประกอบสําหรับนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองตอไป   

เนื่องจากขอจํากัดของโปรแกรมคอมพิวเตอร ทําใหไมสามารถวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันจากองคประกอบยอย 15 องคประกอบ ตัวบงชี้ 60 ตัวบงชี้ ไดในครั้งเดียว ดังนั้นผูวิจัยจึงได
แบงการวิเคราะหโดยพิจารณาความสัมพันธขององคประกอบยอยและตัวช้ีวัด รวมทั้ง  ความ
เหมาะสมของขนาดของโปรแกรมที่สามารถวิเคราะหได  ดังนั้นผูวิจัยจึงแยกวิเคราะหโมเดลยอย
ทั้งหมด 5 โมเดลดังนี้ 

1) องคประกอบหลักการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรยีนรู มีองคประกอบ
ยอย 3 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้ 
 2) องคประกอบหลักการบรหิารจัดการหลักสูตรและการสอน มีองคประกอบยอย  3 
องคประกอบ 13 ตัวบงชี ้
 3) องคประกอบหลักการพัฒนานักเรยีน มอีงคประกอบยอย 3 องคประกอบ 12 ตัวบงชี้ 

4) องคประกอบหลักการพัฒนาครู มีองคประกอบยอย 3 องคประกอบ 10 ตัวบงชี ้
5) องคประกอบหลักการสรางบรรยากาศการเรียนรู มีองคประกอบยอย 3 องคประกอบ 13 

ตัวบงชี ้
ลักษณะของโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ปรากฏในภาพดังตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 

  V1 



 

 

 

205 

 V2                                                                                 VGM1 
 V3 
 V4   

V5     
 V 6                                                                                VGM2                                                    VGM 
 V7 
 V8 

 V9                                                                                VGM3 
 V10                                                                                                                                                   
 V11                                                                                             
 V12                                                                         
 

ภาพที่  10 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการกําหนดวสัิยทัศน เปาหมาย 
                          และพนัธกจิการเรียนรู  

  C13 
  C14                                                                              CMT1 
  C15 
  C16   

 C17     
 C18                                                                               CMT2                                                    CMT 
 C19 
 C20 

 C21                                                                               CMT3 
 C22                                                                                                                                                   
 C23                                                                                             
 C24                                                                            

                     C25 

ภาพที่ 11  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการหลักสูตรและการสอน  
  S26 
  S27                                                                               SD1 
  S28 
  S29   

                      S30     
  S31                                                                                SD2                                                         SD 
  S32 
 S33 

 S34                                                                               SD3 
 S35                                                                                                                                                   
 S36                                                                                             
 S37                                                                            

ภาพที่ 12  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนานกัเรียน 
  T38 
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  T39                                                                                TD1 
  T40 
  T41   

                    T42     
  T43                                                                                TD2                                                        TD 
  T44 
  T45 

  T46                                                                            TD3 
  T47                                                                                                                 
                                  

ภาพที่ 13  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนาครู 

 
  L48 
  L49                                                                              LCP1 
  L50 
  L51   

 L52     
 L53                                                                               LCP2                                                    LCP 
 L54 
 L55 

 L56                                                                               LCP3 
 L57                                                                                                                                                   
 L58                                                                                             
 L59                                                                            

                           L60 

 
ภาพที่ 14  โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของการสรางบรรยากาศการเรยีนรู 

 
 จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพยีรสันของตัวแปรที่ช้ีวัดการบรหิาร
จัดการที่ดีสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํแนกเปนรายโมเดล ดังแสดงในตารางที่ 35 ตอไปนี ้
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 จากตารางที่ 35  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของโมเดลตัว
แปรที่บงชี้การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู (VGM)  พบวา ตัวบงชี้ทั้ง 12 ตัว มี
ความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01)  โดยตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธ
สูงที่สุดคือโรงเรียนกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานของครูและนักเรียนไวสูง (V5) และโรงเรียนตั้ง
มาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนไวสูง (V6)  คือมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .638  สวนตัว
บงชี้ที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันกําหนดวิสัยทัศน 
เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู (V1) และ ผูบริหารใหความสําคัญแกการบริหารการเรียนการสอน
มากกวาการบริหารงานดานอื่น   (V8)  คือมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .235 นอกจากนี้ยัง
พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ไมถึง .30 มีถึง 12 คู  แตผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา ต่ํากวา .30 ไม
มากนัก และองคประกอบดานอื่น ๆ เชน คาดัชนี KMO คาสถิติของ Bartlett ก็อยูในเกณฑที่ใชได  
จึงไดนําไปวิเคราะหปจจัยองคประกอบทุกตัว 
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  จากตารางที่ 36 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของโมเดลตัวแปร
ที่บงชี้การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู (CMT)  พบวา ตัวบงชี้ทั้ง 13 ตัว มี
ความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01)  โดยตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธ
สูงที่สุดคือโรงเรียนบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่รวมกันกําหนด (C22) และ
ผูบริหารกํากับ ติดตามใหมีการปฏิบัติการสอนตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ (C23)  คือมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .745 สวนตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ ผูบริหารเปน
แหลงขอมูลทางวิชาการใหแกครูได (C13) และ โรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอยูเสมอ  (C24)  คือมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .361 นอกจากนี้ยัง
พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของทุกคูมีคาเกิน .30 อยูในเกณฑที่ใชได  จึงไดนําไปวิเคราะห
ปจจัยองคประกอบทุกตัว 
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 จากตารางที่ 37  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของโมเดล        
ตัวแปรที่บงชี้การพัฒนานักเรียน (SD)  พบวา ตัวบงชี้ทั้ง 12 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01)  โดยตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธสูงที่สุดคือผูบริหารรวมกับครู
วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน (S35) และผูบริหารสะทอนผลการ
วิเคราะหขอมูลใหครูและผูปกครองทราบ (S36)  คือมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .750 
สวนตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการให
นักเรียนทุกคนมีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร (S27) และโรงเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กับเปาหมายทางวิชาการของโรงเรียนทุกภาคเรียน (S37)  คือมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 
.381 นอกจากนี้ยังพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของทุกคูมีคาเกิน .30 อยูในเกณฑที่ใชได  จึงได
นําไปวิเคราะหปจจัยองคประกอบทุกตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

213 

 



 

 

 

214 

 จากตารางที่ 38  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของโมเดลตัว
แปรที่บงชี้การพัฒนาครู (TD)  พบวา ตัวบงชี้ทั้ง 10 ตัว มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01)  โดยตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธสูงที่สุดคือผูบริหารมีความมุงมั่นในการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง (T46) และผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนา
ผูเรียน (T47)  คือมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .711 สวนตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธกันนอย
ที่สุดคือผูบริหารเขาเยี่ยมหองเรียน สังเกตการณสอนของครูบอยๆ (T43) และผูบริหารสงเสริมและ
สนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผู เ รียน (T47 คือมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .400 
นอกจากนี้ยังพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของทุกคูมีคาเกิน .30 อยูในเกณฑที่ใชได  จึงไดนําไป
วิเคราะหปจจัยองคประกอบทุกตัว 
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จากตารางที่ 39  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของโมเดลตัว
แปรที่บงชี้การสรางบรรยากาศการเรียนรู (LCP)  พบวา ตัวบงชี้ทั้ง 13 ตัว มีความสัมพันธกันเชิง
บวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01)  โดยตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธสูงที่สุดคือการเขา
พบพูดคุยกับผูบริหารโรงเรียนเปนเรื่องงาย (L56) และผูบริหารแสดงทาทีที่ดีตอนักเรียน ตอครูและ
ตอผูปกครอง (L57)  คือมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .748 สวนตัวบงชี้ที่มีความสัมพันธกัน
นอยที่สุดคือการเขาพบพูดคุยกับผูบริหารโรงเรียนเปนเรื่องงาย (L56)  และผูบริหารรับรู  แสดง
ความยินดีและประกาศเมื่อมีความกาวหนาหรือความเปนเลิศทางวิชาการรวมกับนักเรียน  ครู และ
ผูปกครอง (L52) คือมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .333 นอกจากนี้ยังพบวาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของทุกคูมีคาเกิน .30 อยูในเกณฑที่ใชได  จึงไดนําไปวิเคราะหปจจัยองคประกอบทุกตัว 
 จากผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพยีรสันของตัวแปรที่บงชี้ภาวะผูนํา
ทางวิชาการสาํหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานทุกดาน พบวาในแตละโมเดลตัวบงชี้มีความสัมพันธกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ.01 (p  <  .01)  ทุกคา 
 นอกจากนี้ผูวจิัยไดพิจารณาคาสถิติอ่ืน ๆ ที่ใชในการพิจารณาความเหมาะสม ไดแก 
คาสถิติของ Bartlett (Bartlett’ Test of  Sphericity)  และคาดัชนี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) จําแนกตามโมเดลยอย คือโมเดลการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย
และพันธกจิ การเรียนรู โมเดลการบริหารจัดการหลักสตูรและการสอน โมเดลการพัฒนานักเรียน 
โมเดลการพัฒนาครู และโมเดลการสรางบรรยากาศการเรียนรู ดังแสดงในตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่  40  แสดงคาสถิติ Bartlett ดัชนี KMO ของโมเดลยอยภาวะผูนาํทางวิชาการสําหรับ  

       ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โมเดล Bartlett’s Test 
of  Sphericity 

p Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy 

การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย
และพันธกจิ การเรียนรู 
การบริหารจัดการหลักสูตรและ
การสอน 
การพัฒนานกัเรียน 
การพัฒนาคร ู
การสรางบรรยากาศการเรยีนรู 

1908.428 
 

3410.213 
 

3207.060 
2586.522 
3183.398 

.000 
 

.000 
 

.000 

.000 

.000 

.887 
 

.937 
 

.939 

.926 

.921 
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 จากตารางที่ 40   ผลการวิเคราะหเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซสหสัมพันธ      
กอนนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา เมทริกสหสัมพันธระหวางตัวแปรแตกตางจาก 
เมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเรียงตามลําดับทั้งหาดาน คือการกําหนด
วิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน การพัฒนา
นักเรียน การพัฒนาครู และการสรางบรรยากาศการเรียนรู พบวา คา Bartlett’s Test of  Sphericity มี
คาเทากับ 1908.428, 3410.213, 3207.060, 2586.522 และ3183.398 ตามลําดับโดยที่ทุกโมเดลมีคา
ความนาจะเปน .000  (p  <  .01)  สวนคา Kaiser-Meyer-Olkin มีคาเทากับ .887, .937, .939,.926 และ 
.921 ตามลําดับ ทุกตัวมีคามากกวา .80 ซ่ึงถือวามีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดีมาก 
 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อสรางสเกล
องคประกอบมาตรฐานจากตัวบงชี้ 60 ตัว ตามโมเดลยอยทั้ง 5 โมเดล มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

โมเดลการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู 
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจ 

การเรียนรู (VGM) ดังที่นําเสนอในตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 41  แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย 
                    และพันธกิจการเรียนรู 
 
องคประกอบ 

ยอย 
ตัวบงชี ้ น้ําหนัก

องคประกอบ  
b(SE) 

สัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ 

(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องคประกอบ (FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ตัวบงชี ้(e) 

VGM1 
 
 
 
 

VGM2 
 
 

VGM3 
 
 

 

V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 
V8 
V9 
V10 
V11 
V12 

.31*(0.02) 

.35*(0.03) 

.41*(0.02) 

.49*(0.03) 

.35*(0.03) 

.49*(0.03) 

.40*(0.03) 

.48*(0.04) 

.40*(0.03) 

.42*(0.03) 
.54* (0.03) 
.51*(0.03) 

.34 

.36 

.51 

.53 

.26 

.49 

.39 

.46 

.40 

.40 

.61 

.58 

.10 

.28 

.46 

.33 

.22 

.61 

.25 

.49 

.14 

.12 

.42 

.35 

.19 

.22 

.16 

.22 

.35 

.25 

.26 

.27 

.24 

.27 

.19 

.19 
  Chi-Square  =  42.54           df  =  33        p  = 0.12345 
  GFI  = 0.98        AGFI  =   0.96                     RMSEA  = 0.027 
**  (p  <  .01) 
 
ตารางที่ 42  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกนัของตวัแปร 3  ตัวในองคประกอบการกําหนด 
                   วสัิยทัศน เปาหมายและพันธกิจ การเรยีนรู 
 
องคประกอบยอย VGM1 VGM2 VGM3 

VGM1 
VGM2 
VGM3 

1.00 
0.75 
0.86 

 
1.00 
0.85 

 
 

1.00 
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จากตารางที่ 41 และ 42 สามารถสรางโมเดลการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกจิ        
การเรียนรูไดดังภาพที่  15 
 

 
 

ภาพที่ 15 โมเดลการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู 
 
จากตารางที่ 41, 42  และภาพที่ 15  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการ

กําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู พบวาเมื่อปรับความสอดคลองของโมเดลแลว      
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดี  พิจารณาไดจากคาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : X2)   มี
คาเทากับ 42.54 ไมมีนัยสําคัญ  คา  df เทากับ 33  เมื่อพิจารณา ตามเกณฑคือ X2/df  มีคาไดประมาณ 
1.29 ซ่ึงมีคาต่ํากวา 2 นอกจากนี้ ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.98 คา
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ  0.96 เปนไปตามหลักการพิจารณา
ความกลมกลืน แสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ 
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 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 41 และภาพประกอบที่ 15  พบวา
น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 12 ตัวมีคาเปนบวก  มีคาตั้งแต .31 ถึง .54 ซ่ึงเกินเกณฑที่
กําหนดคือ .30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้เหลานี้เปนตัว
บงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย ทั้ง 3 องคประกอบ คือ ตัวบงชี้ V1 – V5 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญของ
องคประกอบยอย VGM1 ตัวบงชี้ V6 – V8 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย VGM2 ตัว
บงชี้ V9 – V12 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย VGM3  นอกจากจะพิจารณาคา
องคประกอบแลว ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความผันแปรรวมกับองคประกอบยอย (คา R2) และ
คาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ใหความหมายในทํานอง
เดียวกัน 
 จากตารางที่ 42 แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดลการกําหนด
วิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู มีความสัมพันธกันทุกตัว ซ่ึงความสัมพันธนี้เกิดจาก
ความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปน
มาตรฐานแลว มีคาความสัมพันธต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต .75 ถึง.85 และตัวบงชี้แตละตัวจะมีความ
คลาดเคลื่อนรวม อยูดวย ซ่ึงเกิดจากความสัมพันธระหวางตัวบงชี้กับตัวบงชี้อ่ืนในโมเดล ในการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ ไดนําคาความคลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย 
 ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหคร้ังนี้ไปใชในการ
สรางสเกลองคประกอบยอย เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงชี้รวมการ
กําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู ตอไป  สําหรับโมเดลการกําหนดวิสัยทัศน 
เปาหมายและพันธกิจ การเรียนรู ไดสเกลองคประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 
 VGM1 = .10(V1) + .28(V2) .46(V3) + .33(V4) .22(V5)  

VGM2 = .61(V6) + .25 (V7) + .49(V8)  
VGM3 = 14(V9) + .12(V10) + .42(V11) + .35(V12) 
สรุปจากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 12 ตัว พบวาสามารถจัดลําดับ

ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู 
จากมากไปหานอยไดดังตอไปนี้ 

1) โรงเรียนสรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ(b = .54) 
 2) ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกันดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามเกณฑ
มาตรฐานทางวิชาการ (b = .51) 
 3)  โรงเรียนประเมินผลความกาวหนาตามวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู  
(b = .49) 
 4)  โรงเรียนตั้งมาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนไวสูง (b = .49) 
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 5)  ผูบริหารใหความสําคัญแกการบริหารการเรียนการสอนมากกวาการบริหารงานดานอื่น   
(b = .48) 
 6)  โรงเรียนกําหนดพฤติกรรมการสอนของครู (b = .42) 

7)  ผูบริหารสรางความเขาใจเกี่ยวกบัวิสัยทัศน เปาหมายและพนัธกิจการเรียนรู 
 (b = .41) 
 8)  โรงเรียนปกปองเวลาเพื่อการเรียนของนักเรียน (b = .40) 
 9)  โรงเรียนกําหนดพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน (b = .40) 
 10) โรงเรียนกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานของครูและนักเรียนไวสูง (b = .35) 
 11) โรงเรียนระบุนโยบายการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (b = .35) 
 12) ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการ
เรียนรู (b = .31) 

โมเดลการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 

(CMT) นําเสนอในตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 43  แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการบริหารจัดการหลักสูตร 
      และการสอน 
 

องคประกอบ 
ยอย 

ตัวบงชี ้ น้ําหนัก
องคประกอบ  

b(SE) 

สัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ 

(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องคประกอบ (FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ตัวบงชี ้(e) 

CMT1 
 
 
 

CMT2 
 
 
 
 

CMT3 
 
 

 

C13 
C14 
C15 
C16 
C17 
C18 
C19 
C20 
C21 
C22 
C23 
C24 
C25 

.43*(0.03) 

.49*(0.03) 

.49*(0.03) 

.47*(0.03) 

.47*(0.01) 

.52*(0.02) 

.53*(0.02) 

.44*(0.03) 

.42*(0.03) 

.56*(0.03) 
.52* (0.02) 
.49*(0.03) 
.56*(0.03) 

.41 

.52 

.60 

.54 

.51 

.65 

.62 

.41 

.41 

.71 

.66 

.57 

.58 

.19 

.27 

.36 

.26 

.20 

.28 

.26 

.08 

.12 

.41 

.25 

.22 

.23 

.26 

.22 

.16 

.19 

.21 

.15 

.17 

.28 

.24 

.13 

.14 

.18 

.22 
  
 Chi-Square  =  43.05           df  =  36        p  = 0.19496 
  GFI  = 0.98        AGFI  =   0.96                     RMSEA  = 0.022  
**  (p  <  .01) 
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ตารางที่ 44   แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกนัของตัวแปร 3  ตัวในองคประกอบการ 
                     บริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
 
องคประกอบยอย CMT1 CMT2 CMT3 

CMT1 
CMT2 
CMT3 

1.00 
0.91 
0.83 

 
1.00 
0.97 

 
 

1.00 
 
จากตารางที่ 43  และ 44 สามารถสรางโมเดลการบริหารจัดการหลักสตูรและการสอน ได

ดังภาพที่  16 

 
 

ภาพที่ 16  โมเดลการบริหารจัดการหลักสตูรและการสอน 
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จากตารางที่ 43, 44  และภาพที่ 16  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการสอน พบวาเมื่อปรับความสอดคลองของโมเดลแลว มีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดี  พิจารณาไดจากคาคาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : X2)   มีคา
เทากับ 43.05 ไมมีนัยสําคัญ  คา  df เทากับ 36  เมื่อพิจารณา ตามเกณฑคือ X2/df  มีคาไดประมาณ 
1.19 ซ่ึงมีคาต่ํากวา 2 นอกจากนี้ ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.98 คา
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ  0.96 เปนไปตามหลักการพิจารณา
ความกลมกลืน แสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 43 และภาพประกอบที่ 16  พบวา
น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 13 ตัวมีคาเปนบวก  มีคาตั้งแต .43 ถึง .56 ซ่ึงเกินเกณฑที่
กําหนดคือ .30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้เหลานี้เปนตัว
บงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย ทั้ง 3 องคประกอบ คือ ตัวบงชี้ C13 – C16 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญ
ขององคประกอบยอย CMT1 ตัวบงชี้ C17 – C21 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย CMT2 
ตัวบงชี้ C22 – C25 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย CMT3  นอกจากจะพิจารณาคา
องคประกอบแลว ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความผันแปรรวมกับองคประกอบยอย (คา R2) และ
คาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ใหความหมายในทํานอง
เดียวกัน 
 จากตารางที่ 44 แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดลการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการสอน มีความสัมพันธกันทุกตัว ซ่ึงความสัมพันธนี้เกิดจากความสัมพันธระหวาง
ความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนมาตรฐานแลว มีคา
ความสัมพันธต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต .83 ถึง .97 และตัวบงชี้แตละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวม อยู
ดวย ซ่ึงเกิดจากความสัมพันธระหวางตัวบงชี้กับตัวบงชี้อ่ืนในโมเดล ในการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันในครั้งนี้ ไดนําคาความคลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย 
 ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหคร้ังนี้ไปใชในการ
สรางสเกลองคประกอบยอย เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงชี้รวมการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ตอไป  สําหรับโมเดลการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
ไดสเกลองคประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 
 CMT1 = .19(C13) + .27(C14) + .36(C15) + .26(C16)   

CMT2 = .20(C17) + .28(C18) + .26(C19) + .08(C20) + .12(C21) 
CMT3 = .41(C22) + .25(C23) + .22(C24) + .23(C25) 
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สรุปจากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 13 ตัว พบวาสามารถจัดลําดับ
ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน จากมากไป
หานอยไดดังตอไปนี้ 

1) โรงเรียนบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่รวมกันกําหนด        
(b = .56) 
 2) โรงเรียนสรางเครือขายแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน(b = .56) 

3)  ผูบริหารกํากับ ติดตามใหครูสอนอิงเกณฑการประเมนิที่สอดคลองกับมาตรฐานและ
หลักสูตรแกนกลาง (b = .53) 

4)  ผูบริหารกํากับ ติดตามใหมีการปฏิบัติการสอนตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ  
(b = .52) 
 5)  โรงเรียนประเมินการเรียนรูโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่รวมกันกําหนด (b = .52) 

6)  ผูบริหารมีความรอบรูเกีย่วกับหลักสูตร  การวัดและประเมินผลการเรียน   (b = .49) 
7)  ผูบริหารติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ (b = .49) 
8) โรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอยูเสมอ  

(b = .49) 
9)  ผูบริหารเปนแหลงขอมูลทางวิชาการใหแกครูได (b = .49) 

 10)  ผูบริหารกํากับติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนกําหนดพฤติกรรม
การเรียนรูของนักเรียน (b = .47) 
 11) โรงเรียนกําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู
ของโรงเรียน (b = .47) 
 12)  โรงเรียนจัดใหมีทรัพยากรที่จําเปนเพื่อการเรียนการสอนอยางพอเพียง (b = .44) 
 13)  โรงเรียนจัดเวลาของกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของโรงเรียน  
(b = .42) 

โมเดลการพัฒนานักเรียน 
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการพฒันานักเรยีน (SD) นําเสนอใน

ตารางตอไปนี ้
 
 
 
 
 



 

 

 

226 

ตารางที่ 45  แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการพัฒนานักเรยีน 
 
องคประกอบ 

ยอย 
ตัวบงชี ้ น้ําหนัก

องคประกอบ  
b(SE) 

สัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ 

(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องคประกอบ (FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ตัวบงชี ้(e) 

SD1 
 
 
 

SD2 
 
 
 

SD3 
 
 

 

S26 
S27 
S28 
S29 
S30 
S31 
S32 
S33 
S34 
S35 
S36 
S37 

.46*(0.03) 

.53*(0.03) 

.55*(0.03) 

.47*(0.02) 

.48*(0.03) 

.57*(0.02) 

.54*(0.02) 

.53*(0.03) 

.45*(0.03) 

.62*(0.03) 
.62* (0.02) 
.59*(0.02) 

.50 

.57 

.66 

.58 

.54 

.74 

.68 

.62 

.46 

.72 

.76 

.72 

.19 

.22 

.41 

.32 

.28 

.50 

.31 

.24 

.19 

.32 

.44 

.40 

.21 

.21 

.15 

.16 

.19 

.11 

.14 

.17 

.23 

.15 

.12 

.14 
  Chi-Square  =  35.03           df  =  33        p  = 0.37189 
  GFI  = 0.99        AGFI  =   0.97                     RMSEA  = 0.012  
**  (p  <  .01) 
 
ตารางที่ 46  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกนัของตัวแปร 3  ตัวในองคประกอบ 

      การพัฒนานักเรียน 
 

องคประกอบยอย SD1 SD2 SD3 
SD1 
SD2 
SD3 

1.00 
0.93 
0.74 

 
1.00 
0.82 

 
 

1.00 
 
จากตารางที่ 45  และ 46 สามารถสรางโมเดลการพัฒนานักเรียน ไดดังภาพที่ 17 
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ภาพที่ 17 โมเดลการพัฒนานักเรียน 
 

จากตารางที่ 45, 46  และภาพที่ 17  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการ
พัฒนานักเรียน พบวาเมื่อปรับความสอดคลองของโมเดลแลว มีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษดี  พิจารณาไดจากคาคาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : X2)   มีคาเทากับ 35.03 ไมมี
นัยสําคัญ  คา  df เทากับ 33  เมื่อพิจารณา ตามเกณฑคือ X2/df  มีคาไดประมาณ 1.06 ซ่ึงมีคาต่ํากวา 
2 นอกจากนี้ ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ  0.97 เปนไปตามหลักการพิจารณาความกลมกลืน 
แสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 45 และภาพประกอบที่ 17  พบวา
น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 12 ตัวมีคาเปนบวก  มีคาตั้งแต .45 ถึง .62 ซ่ึงเกินเกณฑที่
กําหนดคือ .30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้เหลานี้เปนตัว
บงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย ทั้ง 3 องคประกอบ คือ ตัวบงชี้ S26 – S29 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญ



 

 

 

228 

ขององคประกอบยอย SD1 ตัวบงชี้ S30 – S33 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย SD2 ตัว
บงชี้ S34 – S37 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย SD3  นอกจากจะพิจารณาคา
องคประกอบแลว ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความผันแปรรวมกับองคประกอบยอย (คา R2) และ
คาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ใหความหมายในทํานอง
เดียวกัน 
 จากตารางที่ 46 แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดลการพัฒนานักเรียน 
มีความสัมพันธกันทุกตัว ซ่ึงความสัมพันธนี้เกิดจากความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและ
ความแปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนมาตรฐานแลว มีคาความสัมพันธต่ําสุดถึง
สูงสุดตั้งแต .82 ถึง .93 และตัวบงชี้แตละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวม อยูดวย ซ่ึงเกิดจาก
ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้กับตัวบงชี้อ่ืนในโมเดล ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ 
ไดนําคาความคลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย 
 ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหคร้ังนี้ไปใชในการ
สรางสเกลองคประกอบยอย เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงชี้รวมการ
พัฒนานักเรียน ตอไป  สําหรับโมเดลการพฒนานักเรียน ไดสเกลองคประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 
  SD1 = .19(S26) + .22(S27) + .41(S28) + .32(S29)   

SD2 = .28(S30) + .50(S31) + .31(S32) + .24(S33)  
SD3 = .19(S34) + .32(S35) + .44(S36) + .40(S37) 

สรุปจากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 12 ตัว พบวาสามารถจัดลําดับ
ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้การพัฒนานักเรียน จากมากไปหานอยไดดังตอไปนี้ 

1)  ผูบริหารรวมกับครูวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียน (b = .62) 
 2)  ผูบริหารสะทอนผลการวิเคราะหขอมูลใหครูและผูปกครองทราบ (b = .62) 
 3)  โรงเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเปาหมายทางวิชาการของโรงเรียนทุก
ภาคเรียน (b = .59) 

4)  ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการพัฒนานักเรียนที่เรียนออนใหมีทักษะการ
เรียนรูมากขึ้น (b = .57) 
 5)  ผูบริหารรวมกับครูปรับปรุงงานการสอนอยูเสมอ (b = .54) 
 6)  ผูบริหารสงเสริมการจัดโครงการเกี่ยวกบักระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะหใหกับ
นักเรียน (b = .54) 

7)  ผูบริหารประสานงานและดูแลการสอนของครูมากขึ้น (b = .53) 
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 8)  ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการใหนักเรียนทุกคนมีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร 
(b = .53) 
 9)  ผูบริหารรับทราบความกาวหนาของนักเรียนอยูเสมอ (b = .48) 
 10)  ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน (b = .47) 
 11)  ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการใหนักเรียนทุกคนอานออกเขียนได  
(b = .46) 

12)  โรงเรียนรายงานผลการเรยีนของนักเรียนใหผูปกครองทราบทุกภาคเรียน(b=.45) 
โมเดลการพัฒนาคร ู
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการพฒันาครู (TD) นําเสนอในตาราง

ตอไปนี ้
 

ตารางที่ 47  แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการพัฒนาครู 
 
องคประกอบ 

ยอย 
ตัวบงชี ้ น้ําหนัก

องคประกอบ 
b(SE 

สัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ 

(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องคประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของตัว

บงชี ้(e) 

TD1 
 
 

TD2 
 
 

TD3 
 
 

 

T38 
T39 
T40 
T41 
T42 
T43 
T44 
T45 
T46 

        T47 

.48*(0.01) 

.53*(0.02) 

.57*(0.02) 

.60*(0.01) 

.58*(0.01) 

.53*(0.02) 

.61*(0.02) 

.60*(0.01) 

.55*(0.01) 
    .45*(0.01) 

.53 

.50 

.66 

.74 

.74 

.50 

.68 

.71 

.66 

.51  

.29 

.15  

.34 

.49 

.42 

.21 

.45 

.30 

.33 

.19  

.20 

.28 

.17 

.12 

.12 

.28 

.17 

.14 

.16 

.19 
 Chi-Square  =  13.13           df  =  15        p  = 0.5 
  GFI  = 0.97        AGFI  =   0.95                     RMSEA  = 0.00  
**  (p  <  .01) 



 

 

 

230 

ตารางที่ 48  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกนัของตัวแปร 3  ตัวในองคประกอบ 
      การพัฒนาครู 
 

องคประกอบยอย TD1 TD2 TD3 
TD1 
TD2 
TD3 

1.00 
0.89 
0.87 

 
1.00 
0.89 

 
 

1.00 
 
จากตารางที่  47 และ 48  สามารถสรางโมเดลการพัฒนาครู ไดดังภาพที่ 18 

 

 
 

ภาพที่ 18  โมเดลการพัฒนาครู 
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จากตารางที่ 47, 48  และภาพที่ 18  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการ
พัฒนาครู พบวาเมื่อปรับความสอดคลองของโมเดลแลว มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  
พิจารณาไดจากคาคาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : X2) มีคาเทากับ 13.13 ไมมีนัยสําคัญ  คา df 
เทากับ 15  เมื่อพิจารณา ตามเกณฑคือ X2/df  มีคาไดประมาณ 0.8 ซ่ึงมีคาต่ํากวา 2 นอกจากนี้ ยัง
พบวาคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.97 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ  0.95 เปนไปตามหลักการพิจารณาความกลมกลืน แสดงวายอมรับ
สมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 47 และภาพประกอบที่ 18  พบวา
น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 10 ตัวมีคาเปนบวก  มีคาตั้งแต .45 ถึง .61 ซ่ึงเกินเกณฑที่
กําหนดคือ .30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้เหลานี้เปนตัว
บงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย ทั้ง 3 องคประกอบ คือ ตัวบงชี้ T38 – T40 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญ
ขององคประกอบยอย TD1 ตัวบงชี้ T41 – T43 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย TD2 ตัว
บงชี้ T44 – T47 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย TD3  นอกจากจะพิจารณาคา
องคประกอบแลว ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความผันแปรรวมกับองคประกอบยอย (คา R2) และ
คาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ใหความหมายในทํานอง
เดียวกัน 
 จากตารางที่ 48 แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดลการพัฒนาครู มี
ความสัมพันธกันทุกตัว ซ่ึงความสัมพันธนี้เกิดจากความสัมพันธระหวางความแปรปรวนและความ
แปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนมาตรฐานแลว มีคาความสัมพันธต่ําสุดถึงสูงสุด
ตั้งแต .87 ถึง .89 และตัวบงชี้แตละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวม อยูดวย ซ่ึงเกิดจากความสัมพันธ
ระหวางตัวบงชี้กับตัวบงชี้อ่ืนในโมเดล ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ ไดนําคา
ความคลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย 
 ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหคร้ังนี้ไปใชในการ
สรางสเกลองคประกอบยอย เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงชี้รวมการ
พัฒนาครู ตอไป  สําหรับโมเดลการพัฒนาครูไดสเกลองคประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 
  TD1 = .29(T38) + .15(T39) + .34(T40)  

TD2 = .49(T41) + .42(T42) + .21(T43) 
TD3 = .45(T44) + .30(T45) + .33(T46) + .19(T47) 
 

สรุปจากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 10 ตัว พบวาสามารถจัดลําดับ
ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้การพัฒนาครู จากมากไปหานอยไดดังตอไปนี้ 
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1)  ผูบริหารจัดทําแบบประเมินครูและทําการประเมินเปนระยะ (b = .61) 
 2)  ผูบริหารรวมกับครูกําหนดเปาหมายทางวิชาชีพของครู (b = .60) 
 3)  ผูบริหารรวมกับครูจัดระบบนิเทศและประเมินการเรยีนการสอน (b = .60) 
 4)  ผูบริหารประเมินผลการทํางานของครูเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการสอน (b = .58) 
 5)  ผูบริหารดาํเนินการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหมภีาวะผูนําทางวิชาการ  
(b = .57) 
 6)  ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง (b = .55) 
 7)  ผูบริหารประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดโครงการพัฒนาครูแกนนํา  
(b = .53) 
 8)  ผูบริหารประเมินผลการทํางานของครูเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการสอน (b = .53) 

9)  โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาครูดานการเรียนการสอน (b = .48) 
10)  ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน (b = .45) 
โมเดลการสรางบรรยากาศการเรียนรู 
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการสรางบรรยากาศการเรียนรู (LCP) 

นําเสนอในตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่  49  แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการสรางบรรยากาศการเรียนรู 
 
องคประกอบ 

ยอย 
ตัวบงชี ้ น้ําหนัก

องคประกอบ  
b(SE) 

สัมประสิทธ์ิ
การพยากรณ 

(R2) 

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องคประกอบ (FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของ
ตัวบงชี ้(e) 

LCP1 
 
 
 
 

LCP2 
 
 

LCP3 
 
 

 

L48 
L49 
L50 
L51 
L52 
L53 
L54 
L55 
L56 
L57 
L58 
L59 
L60 

.40*(0.02) 

.45*(0.02) 

.45*(0.03) 

.42*(0.02) 

.42*(0.02) 

.44*(0.02) 

.51*(0.02) 

.51*(0.02) 

.39*(0.02) 

.42*(0.02) 

.53*(0.02) 

.55*(0.02) 

.48*(0.02) 

.53 

.55 

.50 

.49 

.46 

.51 

.75 

.62 

.47 

.55 

.77 

.73 

.48 

.29 

.39 

.20 

.28 

.24 

.23 

.67 

.33 

.15 

.27 

.51 

.41 

.12 

.14 

.17 

.20 

.19 

.21 

.19 

.08 

.16 

.17 

.14 

.08 

.11 

.24 
  Chi-Square  =  45.64           df  =  37        p  = 0.15588 
  GFI  = 0.98        AGFI  =   0.96                     RMSEA  = 0.024 
**  (p  <  .01) 
 
ตารางที่ 50   แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางกนัของตัวแปร 3  ตัวในองคประกอบ 

       การสรางบรรยากาศการเรียนรู 
 

องคประกอบยอย LCP1 LCP2 LCP3 
LCP1 
LCP2 
LCP3 

1.00 
0.87 
0.85 

 
1.00 
0.88 

 
 

1.00 
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จากตารางที่ 49  และ 50 สามารถสรางโมเดลการสรางบรรยากาศการเรียนรูไดดังภาพที่ 19 

 
 

ภาพที่  19 โมเดลการสรางบรรยากาศการเรียนรู 
 

จากตารางที่ 49, 50  และภาพที่ 19  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการ
สรางบรรยากาศการเรียนรู พบวาเมื่อปรับความสอดคลองของโมเดลแลว มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  พิจารณาไดจากคาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : X2)   มีคาเทากับ 45.64  ไมมี
นัยสําคัญ  คา  df เทากับ 37 เมื่อพิจารณา ตามเกณฑคือ X2/df  มีคาไดประมาณ 1.23 ซ่ึงมีคาต่ํากวา 2 
นอกจากนี้ ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.98 คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ  0.96 คา RMSEA มีคา 0.024 เปนไปตามหลักการ
พิจารณาความกลมกลืน แสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 49 และภาพประกอบที่ 19  พบวา
น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 13 ตัวมีคาเปนบวก  มีคาตั้งแต .39 ถึง .55 ซ่ึงเกินเกณฑที่
กําหนดคือ .30 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้เหลานี้เปนตัว
บงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย ทั้ง 3 องคประกอบ คือ ตัวบงชี้ L48 – L52 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญ
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ขององคประกอบยอย LCP1 ตัวบงชี้ L53 – L55 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย LCP2 
ตัวบงชี้ L56 – L60 เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย LCP3  นอกจากจะพิจารณาคา
องคประกอบแลว ยังสามารถพิจารณาไดจากคาความผันแปรรวมกับองคประกอบยอย (คา R2) และ
คาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ (Factor Score Coefficient) ซ่ึงก็ใหความหมายในทํานอง
เดียวกัน 
 จากตารางที่ 50 แสดงวาองคประกอบยอยแตละองคประกอบในโมเดลการสรางบรรยากาศ
การเรียนรู มีความสัมพันธกันทุกตัว ซ่ึงความสัมพันธนี้ เกิดจากความสัมพันธระหวางความ
แปรปรวนและความแปรปรวนรวมขององคประกอบยอยที่ปรับใหเปนมาตรฐานแลว มีคา
ความสัมพันธต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต .85 ถึง .88 และตัวบงชี้แตละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวม อยู
ดวย ซ่ึงเกิดจากความสัมพันธระหวางตัวบงชี้กับตัวบงชี้อ่ืนในโมเดล ในการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงยืนยันในครั้งนี้ ไดนําคาความคลาดเคลื่อนเขามาวิเคราะหดวย 
 ผูวิจัยไดนําคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหคร้ังนี้ไปใชในการ
สรางสเกลองคประกอบยอย เพื่อใหไดตัวแปรใหมสําหรับนําไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาตัวบงชี้รวมการ
สรางบรรยากาศการเรียนรู ตอไป  สําหรับโมเดลการสรางบรรยากาศการเรียนรู ไดสเกล
องคประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 
  LCP1 = .29(L48) + .39(L49) + .20(L50) + .28(L51) + .24(L52) 

LCP2 = .23(L53) + .67(L54) + .33(L53) 
LCP3 = .15(L56) + .27(L57) + .51(L58) + .41(L59) + .12(L60) 

สรุปจากการวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 13 ตัว พบวาสามารถจัดลําดับ
ตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้การสรางบรรยากาศการเรียนรู จากมากไปหานอยได
ดังตอไปนี้ 

1)  ผูบริหารกระตุนใหชุมชนสนับสนุนโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จในทาง 
วิชาการ (b = .55) 

2)  ผูบริหารสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหแกครูและนักเรียน (b = .53) 
3)  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนและครู (b = .51) 
4)  ผูบริหารรวมกับครูวเิคราะหความกาวหนาของนักเรียน (b = .51) 

 5)  ผูบริหารติดตอส่ือสารกับชุมชนอยูเสมอ (b = .48) 
 6)  ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกันสรางสิ่งแวดลอม บรรยากาศและวัฒนธรรม
ของโรงเรียนที่สงเสริมการเรียนรู (b = .45) 
 7)  ผูบริหารอุทิศเวลาใหกับการทํางาน ปรากฏกายใหเหน็อยูเสมอ (b = .45) 
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 8)  ผูบริหารใชขอมูลจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพื่อสะทอนผลการปฏิบัติการสอนของครู 
(b = .44) 

9)  ผูบริหารรับรู  แสดงความยินดี และประกาศเมื่อมีความกาวหนาหรือความเปนเลิศทาง
วิชาการรวมกับนักเรียน  ครู และผูปกครอง (b = .42) 

10) โรงเรียนมีส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่เปนระเบียบและปลอดภัย (b = .42) 
 11) ผูบริหารแสดงทาทีที่ดีตอนักเรียน ตอครูและตอผูปกครอง (b = .42) 
 12) ผูบริหารแสดงใหเห็นอยูเสมอวาการเรียนรูของนักเรียน เปนเรื่องสําคัญที่สุด 
(b = .40) 
 13) ผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหครูและนักเรียนเขาพบพูดคุยดวยไดทุกเมื่อ (b = .39) 

โดยสรุปแลว การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลทั้ง 5 โมเดล จากตารางที่ 41 – 
50 และภาพประกอบที่  15 – 19  พบวา ทุกโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยสอดคลองกับขอมูล              
เชิงประจักษ  นอกจากนี้คาน้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้มีนัยสําคัญทางสถิติทุกตัว แสดงวาตัว
บงชี้ทั้งหมดเปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผลจากการวิเคราะหสามารถสรางสเกลองคองคประกอบตัวบงชี้ จํานวน 15 ตัว ไดดัง
สมการตอไปนี้ 
  VGM1 = .10(V1) + .28(V2) .46(V3) + .33(V4) .22(V5)  

VGM2 = .61(V6) + .25 (V7) + .49(V8)  
VGM3 = 14(V9) + .12(V10) + .42(V11) + .35(V12) 

  CMT1 = .19(C13) + .27(C14) + .36(C15) + .26(C16)   
CMT2 = .20(C17) + .28(C18) + .26(C19) + .08(C20) + .12(C21) 
CMT3 = .41(C22) + .25(C23) + .22(C24) + .23(C25) 

  SD1 = .19(S26) + .22(S27) + .41(S28) + .32(S29)   
SD2 = .28(S30) + .50(S31) + .31(S32) + .24(S33)  
SD3 = .19(S34) + .32(S35) + .44(S36) + .40(S37) 

  TD1 = .29(T38) + .15(T39) + .34(T40)  
TD2 = .49(T41) + .42(T42) + .21(T43) 
TD3 = .45(T44) + .30(T45) + .33(T46) + .19(T47) 

  LCP1 = .29(L48) + .39(L49) + .20(L50) + .28(L51) + .24(L52) 
LCP2 = .23(L53) + .67(L54) + .33(L53) 
LCP3 = .15(L56) + .27(L57) + .51(L58) + .41(L59) + .12(L60) 
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การวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยนัอันดับสอง เพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลตัว
บงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสาํหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การวิเคราะหในตอนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสราง
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับขอมูลเชิงประจักษ  โดยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองจากตัวบงชี้ใหม 15 ตัวบงชี้ ซ่ึงไดจากสเกลองคประกอบ
ที่สรางขึ้น และองคประกอบหลัก 5 องคประกอบ ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน (VGM) การบริหาร
จัดการหลักสูตรและการสอน (CMT) การพัฒนานักเรียน (SD) การพัฒนาครู (TD) และการสราง
บรรยากาศการเรียนรู (LCP) มาวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพียงครั้งเดียว ซ่ึงได
แสดงโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในภาพที่ 20 ตอไปนี้  

 
                              VGM1 
                              

                                                               VGM2                                                  VGM 
 

VGM3                                 
 

CMT1 
 

CMT2                                                  CMT 
 

CMT3 
                                                                                                                                     
  SD1 

 

   SD2                                                        SD                                                              IL 
    

   SD3                                              
 

   TD1 
 

   TD2                                                         TD 
 

   TD3                                                                                                                        
 
   LCP1 
 
   LCP2                                                      LCP 
 
   LCP3    
 

ภาพที่ 20 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของตัวบงชี้ภาวะผูนาํทางวิชาการ 
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                 สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
           กอนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  ผูวิจัยไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
สเกลองคประกอบยอยหรือตัวบงชี้ใหมทั้ง 15 ตัว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ
สหสัมพันธที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบ รวมถึงการวิเคราะหคาสถิติของ Bartlett (Bartlett’ 
Test of Sphericity)  และคาดัชนี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) เพือ่
พิจารณาวาองคประกอบมีความเหมาะสมหรือไม  ดังแสดงในตารางที่ 51 ตอไปนี้ 
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จากตารางที่ 51  ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสันของตัวแปรที่บงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โมเดลตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ตัวบงชี้ทั้ง 15 ตัว 
มีความสัมพันธ กันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p  <  .01)  โดยตัวบงชี้ที่มี
ความสัมพันธสูงที่ สุดคือ  การนิเทศการสอนและการประเมินครู  (TD2) และการสงเสริม
ความกาวหนาทางวิชาชีพครู (TD3) คือมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .780  สวนตัวบงชี้ที่มี
ความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ การสงเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู (LCP1) และการ
สะทอนผลงาน วิเคราะหและวิพากษ (LCP2) คือมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .297 ซ่ึงเปนคู
เดียวที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ไมถึง .30  แตผูวิจัยก็นําไปวิเคราะหปจจัยองคประกอบ 
เนื่องจากมีคาต่ํากวา .30 ไมมากนัก และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมอื่นแลว อยูในเกณฑที่สามารถ
นําไปวิเคราะหได  นอกจากนี้ไดพิจารณาคาสถิติอ่ืน ๆ ที่ใชในการพิจารณาความเหมาะสม ดังแสดง
ในตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 52  แสดงคาสถิติ Bartlett ดัชนี KMO ของโมเดลภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร 

      สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โมเดล Bartlett’s Test of  
Sphericity 

p Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling 

Adequacy 
ภาวะผูนําทางวิชาการ 4458.443 .000 .952 

 
 จากตารางที่ 52  พบวา  คา Bartlett’s Test of  Sphericity มีคาเทากับ  4458.443 ซ่ึงโมเดลมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 (p  <  .01) สวนคา KMO หรือ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy มีคาเทากับ  .952  ซ่ึงมากกวา .50  ดังนั้นจึงสามารถนําไปวิเคราะห
องคประกอบได 
 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง เพื่อพฒันาตัวบงชีภ้าวะผูนําทางวชิาการ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏในตารางที่ 53  และภาพที่ 21 ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 53  แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัอันดับสอง เพื่อพัฒนาตวับงชี้ภาวะผูนํา 
                   ทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
ตัวบงชี ้

น้ําหนัก
องคประกอบ   

b (SE) 

สัมประสิทธ์ิ 
การพยากรณ

(R2)  

สัมประสิทธ์ิ
คะแนน

องคประกอบ(FS) 

ความคลาด
เคล่ือนของตัว

บงชี ้(e) 
อันดับแรก 

VGM1 
VGM2 
VGM3 
CMT1 
CMT2 
CMT3 
SD1 
SD2 
SD3 
TD1 
TD2 
TD3 
LCP1 
LCP2 
LCP3 

อันดับสอง 
VGM 
CMT 
SD 
TD 
LCP 

 
.35**(0.00) 
.41**(0.02) 
.44**(0.02) 
.42**(0.00) 
.43**(0.02) 
.48**(0.02) 
.45**(0.00) 
.29**(0.02) 
.54**(0.03) 
.49**(0.00) 
.52**(0.02) 
.51**(0.02) 
.40**(0.00) 
.46**(0.02) 
 .38**(0.02) 

 
.87**(0.05) 
.99**(0.05) 
.97**(0.05) 
.92**(0.05) 
.85**(0.05) 

 
.63 
.58 
.68 
.68 
.74 
.75 
.61 
.72 
.71 
.68 
.76 
.79 
.78 
.83 
.60 

 
.76 
.92 
1.0 
.86 
.68 

 
.58 
.37 
.66 
.44 
.33 
.44 
.17 
.15 
.28 
.32 
.43 
.55 
1.00 
1.05 
.15 

 
 

 
.07 
.12 
.09 
.08 
.06 
.08 
.12 
.08 
.11 
.11 
.08 
.07 
.04 
.04 
.10 

 
.24 
.08 
.01 
.14 
.34 

Chi-Square  =  70.16      df  = 62       p  = .22295 
GFI   =  0.98        AGFI  =    0.96               RMSEA  = 0.018  
**  (p  <  .01)  
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ภาพที่ 21  โมเดลภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

จากตารางที่ 52, 53   และภาพที่ 21  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ของ
โมเดลภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวาเมื่อปรับความสอดคลอง
ของโมเดลแลว มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก  พิจารณาไดจากคาสถิติไค-สแควร 
(Chi-Square : X2) มีคาเทากับ 70.16 ไมมีนัยสําคัญ  คา df  เทากับ 62 เมื่อพิจารณาคา  X2/df  มีคา
เทากับ 1.13  ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ คือ ต่ํากวา 2  นอกจากนี้ ยังพบวาคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) มีคาเทากับ 0.98  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ  0.96 
แสดงวายอมรับสมมติฐานหลักที่วาโมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 53 และภาพประกอบที่ 21 พบวาน้ําหนัก
องคประกอบ ของตัวบงชี้ทั้ง 5 องคประกอบหลักมีคาเปนบวก  มีคาตั้งแต .82 ถึง 1.0 มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  โดยที่เมื่อจัดลําดับตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทาง
วิชาการ จากมากไปหานอยไดดังตอไปนี้ คือ องคประกอบการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน
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(CMT) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.0 การพัฒนานักเรียน(SD) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากบั 
.95 การพัฒนาครู (TD) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .92  การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธ
กิจการเรียนรู (VGM) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .89  และ การสรางบรรยากาศการเรียนรู 
(LCP) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .82  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ เกิดจาก
องคประกอบดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ องคประกอบ
ดานการพัฒนานักเรียน  องคประกอบดานการพัฒนาครูองคประกอบดานการกําหนดวิสัยทัศน 
เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู และองคประกอบดานการสรางบรรยากาศการเรียนรู ตามลําดับ 
 เนื่องจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง จะไมรายงานคาสัมประสิทธิ์
คะแนนองคประกอบ ผูวิจัยจึงไดนําคาน้ําหนักองคประกอบสําหรับตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการทั้ง 
5 องคประกอบ  มาสรางสเกลองคประกอบตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนคาสัมประสิทธิ์คะแนนองคประกอบ ซ่ึง เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ 
(2545) กลาวไววาคาทั้งสองนี้ใหความหมายในทํานองเดียวกันได  ดังนั้นจึงสามารถเขียนสมการ
โครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดังนี้ 
 IL  =  .89(VGM) + .99(CMT) + .97(SD) + .92(TD) + .85(LCP) 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อ
สรางและพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2) เพื่อ
ทดสอบความสอดคลองของโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวบงชี้ภาวะผูนําทาง
วิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากการพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ  ซ่ึงผูวิจัยได
กําหนดสมมติฐานไววา แบบจําลองความสัมพันธ ของโมเดลการวิเคราะหองคประกอบ เชิงยืนยัน
ของตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  สําหรับการดําเนินการวิจัยนั้น ผูวิจัยกําหนดเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปนการ
พัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการศึกษาหลักการ แนวคิด 
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาตัวบงชี้ทางการศึกษาจากตํารา เอกสารวิชาการ เพื่อนําแนวคิด
ดังกลาวมาใชในการกําหนดนิยามตัวบงชี้และพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสรางกรอบแนวคิดเบื้องตนในการวิจัยเกี่ยวกับตัวบงชี้ภาวะผูนําทาง
วิชาการ แลวจัดทํารางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยใชแบบสอบถาม 1 ฉบับ เปนแบบประเมินคา
ความเหมาะสมของตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนระยะที่ 2 
เปนการทดสอบเพื่อยืนยันตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ผานการหาคุณภาพโดยการหาความตรงดวยวิธีหาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  9  คน ไดคาดัชนี
ความสอดคลองระหวาง 0.55 ถึง 1.00  และถือวา ตัวบงชี้ทุกตัวเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการได 
และวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับจากกลุมทดลอง 30 คนทั่วประเทศเพื่อหาความเที่ยง 
(reliability) ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคา
ความเที่ยงทั้งฉบับเทากับ .973  แลวใหกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานทั่วประเทศ จํานวน 395 โรงเรียน ตอบแบบสอบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากนั้นจึง
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดล ตามที่
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ไดตั้งวัตถุประสงคไว  ผูวิจัยจึงนําเสนอรายละเอียดการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะ ตามลําดับดังตอไปนี้ 

5.1.1  ผลการพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ 
ปรากฏวาไดองคประกอบหลักภาวะผูนําทางวิชาการ จํานวน 5 องคประกอบหลัก นอกจากนี้ยังได
องคประกอบยอยและตัวบงชี้ ดังตอไปนี้  

1)  องคประกอบหลักดานการกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู ไดแก 
(1)  องคประกอบยอยดานการรวมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาการ 

เรียนรู  ประกอบดวยตัวบงชี้ จํานวน  5  ตัวบงชี้ 
            (2) องคประกอบยอยดานการใหความสําคัญสูงสุดตอการเรียนรู  ประกอบดวยตัว
บงชี้  จํานวน  3   ตัวบงชี้ 
                                (3) องคประกอบยอยดานการสรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ  ประกอบดวย
ตัวบงชี้ จํานวน 4  ตัวบงชี้ 

2) องคประกอบหลักดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
  (1)  องคประกอบยอยดานผูบริหารโรงเรียนเปนแหลงขอมูลทางวิชาการ 
ประกอบดวยตัวบงชี้ จํานวน 4 ตัวบงชี้ 
            (2)  องคประกอบยอย ดานความสอดคลองของหลักสูตร การสอน ทรัพยากร 
มาตรฐานและการประเมินผล ประกอบดวยตัวบงชี้ จํานวน 5 ตัวบงชี้ 
                 (3) องคประกอบยอยดานการบริหารหลักสูตรและการสอน ประกอบดวยตัวบงชี้ 
จํานวน 4  ตัวบงชี้ 

3) องคประกอบหลักดานการพัฒนานักเรียน 
                   (1) องคประกอบยอยดานการรักษามาตรฐานที่สูงของนักเรียนประกอบ ดวย   
ตัวบงชี้ จํานวน  4  ตัวบงชี้ 
                   (2) องคประกอบยอยดานการกํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน จํานวน 4 
ตัวบงชี้ 
                    (3) องคประกอบยอยดานการวิเคราะหขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน  ประกอบดวยตัวบงชี้ จํานวน 4  ตัวบงชี้ 

4) องคประกอบหลักดานการพัฒนาครู 
             (1) องคประกอบยอยดานการจัดโครงการการพัฒนาบุคลากรการประกอบดวย 
ตัวบงชี้ จํานวน  3  ตัวบงชี้ 
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               (2) องคประกอบยอยดานการนิเทศการสอนและประเมินครูประกอบดวย 
  ตัวบงชี้ จํานวน  3  ตัวบงชี้ 
         (3) องคประกอบยอยดานการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพครูประกอบดวยตวั
บงชี้ จํานวน  4   ตัวบงชี้ 
            5) องคประกอบหลักดานการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู 
             (1)  องคประกอบยอยดานการสงเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู   
ประกอบดวยตัวบงชี้ จํานวน 5 ตัวบงชี้ 

(2) องคประกอบยอยดานการสะทอนผลงาน วิเคราะหและวิพากษ ประกอบ ดวย 
ตัวบงชี้ จํานวน  3 ตัวบงชี้ 
               (3) องคประกอบยอยดานการสรางสัมพันธภาพที่ดี ประกอบดวยตัวบงชี้ จํานวน 5 
ตัวบงชี้ 
 5.1.2   ผลการทดสอบความสอดคลองของโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของ
ตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวชิาการสําหรับผูบรหิารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จากการพัฒนาขึ้นกับขอมูล
เชิงประจักษ   

การดําเนินการทดสอบความสอดคลองของโมเดลการวิเคราะหองคประกอบของตัวบงชี้
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน จากการพัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิง 
ประจักษ ในครั้งนี้  สรุปไดดงันี้ 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งประเทศ  ยกเวนผูบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะหและ
ผูบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ปการศึกษา 2551 จํานวน 31,918 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 395 คน   
ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน    
           การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป วิเคราะห
คาสถิติพื้นฐาน ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว คาสถิติในการทดสอบความสอดคลองของ
โมเดล และการวิเคราะหขอมูลการทดสอบความสอดคลองของโมเดลการวิเคราะหปจจัย
องคประกอบของตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการ
พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ  ผูวิจัยจะไดนําเสนอเปน 2 ตอน คือตอนที่ 1 นําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน  และตอนที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
ผลการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของขอมูล   
คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ  สําหรับผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรู พบวามีคาเฉลี่ย
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ความเหมาะสมอยูในระดับมากและมากที่สุด โดยที่ตัวบงชี้ ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียรวมกัน
กําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
โรงเรียนตั้งมาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนไวสูง   

คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ  สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยู
ในระดับมากทุกตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบริหารกํากับติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารเปนแหลงขอมูลทางวิชาการใหแกครูได  

คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ  สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการพัฒนานักเรียน มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับมาก - มากทีสุ่ด 
โดยตัวช้ีวัดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนรายงานผลการเรียนของนักเรียนใหผูปกครองทราบทุก
ภาคเรียน สวนตัวช้ีวัดที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการใหนักเรียน
ทุกคนมีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร  

คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ  สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการพัฒนาครู มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกตัว โดยตัว
บงชี้ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน สวนที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ผูบริหารประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดโครงการพัฒนาครูแกนนํา 

คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ  สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสรางบรรยากาศการเรียนรู มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับ
มากและมากที่สุด โดยตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารแสดงทาทีที่ดีตอนักเรียน ตอครูและตอ
ผูปกครอง  สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ผูบริหารติดตอส่ือสารกับชุมชนอยูเสมอ  

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
1)  ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของโมเดลตัวแปรที่ช้ีวัดทั้ง 5 โมเดล คือ 

โมเดลการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรู โมเดลการบริหารจัดการหลักสตูรและ
การสอน โมเดลการพัฒนานักเรียน โมเดลการพัฒนาครู  และโมเดลการสรางบรรยากาศการเรียนรู 
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิเคราะหเมทริกสหสัมพันธระหวางตัวแปร พบวา 
ตัวบงชี้ทั้ง 60 ตัว  มีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดีมาก 
  2)  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสอง 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของโมเดลภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผลการวิเคราะหเมทริกสหสัมพันธระหวางตัวแปร พบวา 
ตัวช้ีวัดทั้ง 15 ตัว  มีความเหมาะสมที่จะวิเคราะหองคประกอบดีมาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย 
ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจ 

การเรียนรู โมเดลการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน โมเดลการพัฒนานักเรียน โมเดลการ
พัฒนาครู  และโมเดลการสรางบรรยากาศการเรียนรู  พบวา ทุกโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ  แสดงวายอมรับสมมติฐาน เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ พบวา
น้ําหนักองคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 5 ดาน รวม 60 ตัว เปนตัวบงชี้ที่สําคัญขององคประกอบยอย 
ทั้ง 15 องคประกอบยอย  เมื่อพิจารณาตามความสําคัญของตัวบงชี้ที่มีตอดาน   ตาง ๆ  สามารถ
เรียงลําดับจากมากไปหานอย 5 อันดับ ในแตละดานไดดังนี้ 

ดานการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรู ประกอบดวย (1) โรงเรียนสราง
เกณฑมาตรฐานทางวิชาการ  (2) ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกันดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ (3) โรงเรียนประเมินผลความกาวหนาตามวิสัยทัศน 
เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู  (4) โรงเรียนตั้งมาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนไวสูง และ (5) 
โรงเรียนกําหนดพฤติกรรมการสอนของครู  

ดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ประกอบดวย  (1) โรงเรียนบริหารหลักสูตร
ตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่รวมกันกําหนด (2) โรงเรียนสรางเครือขายแหลงเรียนรูทั้งในและ
นอกโรงเรียน (3) ผูบริหารกํากับ ติดตามใหครูสอนอิงเกณฑการประเมินที่สอดคลองกับมาตรฐาน
และหลักสูตรแกนกลาง (4) ผูบริหารกํากับ ติดตามใหมีการปฏิบัติการสอนตามเกณฑมาตรฐานทาง
วิชาการ และ (5) โรงเรียนประเมินการเรียนรูโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่รวมกันกําหนด  

ดานการพัฒนานักเรียน ประกอบดวย (1) ผูบริหารรวมกับครูวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (2) ผูบริหารสะทอนผลการวิเคราะหขอมูลใหครูและ
ผูปกครองทราบ (3) โรงเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเปาหมายทางวิชาการของ
โรงเรียนทุกภาคเรียน (4) ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการพัฒนานักเรียนที่เรียนออนให
มีทักษะการเรียนรูมากขึ้น และ (5) ผูบริหารรวมกับครูปรับปรุงงานการสอนอยูเสมอ  

ดานการพัฒนาครู ประกอบดวย  (1) ผูบริหารจัดทําแบบประเมินครูและทําการประเมนิเปน
ระยะ (2) ผูบริหารรวมกับครูกําหนดเปาหมายทางวิชาชีพครู (3) ผูบริหารรวมกับครูจัดระบบนิเทศ
และประเมินการเรียนการสอน (4) ผูบริหารประเมินผลการทํางานของครูเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติการสอน และ (5) ผูบริหารดําเนินการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหมีภาวะผูนําทางวิชาการ  
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ดานการสรางบรรยากาศการเรียนรู  ประกอบดวย  (1) ผูบริหารกระตุนใหชุมชนสนับสนุน
โรงเรียนใหประสบผลสําเร็จทางวิชาการ (2) ผูบริหารสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหแกครูและ
นักเรียน (3) ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนและครู (4) ผูบริหารรวมกับครูวิเคราะห
ความกาวหนาของนักเรียน และ (5) ผูบริหารติดตอส่ือสารกับชุมชนอยูเสมอ  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีดังตอไปนี้ 
 5.2.1 การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผูวิจัยดําเนินการ 2 ขั้นตอน คือ การสรางกรอบแนวคิดและรางตัวบงชี้ภาวะผูนําทาง
วิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้ 

1) การสรางกรอบแนวคิดและรางตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถาน            
ศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 ในระยะนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อสรางกรอบแนวคิดและ
รางตัวบงชี้ ในการสรางกรอบตัวบงชี้นี้  ไดศึกษาและทําการนิยามเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงเปนวิธีที่ใชใน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรยอยที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ไวพรอมแลว  มีฐานขอมูลหรือมีการ
สรางตัวแปรประกอบจากตัวแปรยอยหลายตัวไวแลว  ผูพัฒนาเพียงพิจารณาคัดเลือกตัวแปรจาก
ฐานขอมูลที่มีอยู  นํามาพัฒนาตัวบงชี้โดยกําหนดวิธีการรวมตัวแปรยอย  ตามขั้นตอนที่เสนอไว   
(วิลาวัลย  มาคุม 2549) จากนั้นผูวิจัยไดดําเนินการรางตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการใหเปนไปตาม
กรอบแนวคิดบนพื้นฐานการสังเคราะหเอกสาร  งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2)  การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นี้ ผูวิจัยได 

นําเสนอรางตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน ผูเชี่ยวชาญมีคุณสมบัติตามที่ผูวิจัยไดกําหนดไว  กลาวคือ  เปนบริหาร
การศึกษาระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหนวยงานที่จัดการ
ฝกอบรมการบริหารการศึกษาแกผูบริหารสถานศึกษา  เปนอาจารยในมหาวิทยาลัยที่ทําการสอนใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  เปนผูบริหารการศึกษาระดับสูงของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เปนผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหผูเชี่ยวให
ความเห็นเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของตัวบงชี้
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ภาวะผูนําทางวิชาการ จํานวน 60 ตัวบงชี้  ผูวิจัยนําความเห็นของผูเชี่ยวชาญมาปรับขอความเพื่อให
ผูตอบแบบสอบถามเขาใจเนื้อหาไดงายและตรงประเด็นตามที่ผูวิจัยตองการศึกษา 
 โดยสรุปแลว  การวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการสรางตัวบงชี้ 6 ขั้นตอน คือ การกําหนด
วัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชี้  การนิยามตัวบงชี้  การรวบรวมขอมูล  การสรางตัวบงชี้  การ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ และการวิเคราะหตามบริบทที่ตองการศึกษา  และการนําเสนอ
รายงาน (วิลาวัลย  มาคุม, 2549)  จึงทําใหตัวบงชี้ทุกตัวที่ผานกระบวนการทั้งหมดมีคุณภาพ
สามารถนําไปใชตอไป 
 5.2.2  การทดสอบความสอดคลองของโมเดลการวิเคราะหปจจัยองคประกอบของตัวบงชี้
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ขอมูลเชิงประจักษ 

การดําเนินการในขั้นนี้  เปนการทดสอบเพื่อยืนยันตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ 
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการทดสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับขอมูล
เชิงประจักษ  ซ่ึงเปนวัตถุประสงคที่สําคัญของการวิจัยในครั้งนี้  กอนการดําเนินการทดสอบ  ผูวิจัย
ไดดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความตรง  ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Objective Congruence : IOC) และหาความเที่ยงดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ซ่ึงก็ปรากฏผลวา  ตัวบงชี้ทุกตัวมีคาความสอดคลอง
เกินที่กําหนด  นอกจากนี้  ยังสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาตัวบงชี้ที่วา  ตองมีการวิเคราะห
และสังเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้(Quality Check) ที่พัฒนาขึ้น  รวมถึงการ
ตรวจสอบคุณภาพขององคประกอบยอยและตัวบงชี้ดวย  ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นจะมีคุณภาพดีเพียงใด
ขึ้นอยูกับลักษณะของตัวบงชี้นั้นวามีความเหมาะสมตามเกณฑตอไปนี้เพียงใด  ไดแก  ความเที่ยง
(Reliability)  ความตรง (Validity)  ความเปนไปได (Feasibility) ความเปนประโยชน (Utility) 
ความเหมาะสม (Appropriateness)  ความเชื่อถือได (Credibility)  ความคงเสนคงวา (Consistency) 
และความเปนมาตรฐานที่เปรียบเทียบกันได (Standardization) 

จากการวิเคราะหสถิติพื้นฐาน  พบวา  ตัวบงชี้ทั้ง 60 ตัว มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากขึ้นไป ซ่ึง  
เกินเกณฑที่กําหนด  ดังนั้น  จึงสามารถเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการได  ซ่ึงสอดคลองกับผล
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตัวบงชี้  ที่พบวา  ตัวบงชี้ทั้ง 60 ตัว  มีคาน้ําหนักองคประกอบ 
(Factors Loading) เกิน .30 และมีนัยสําคัญทางสถิติ  แสดงใหเห็นวา  เปนตัวบงชี้องคประกอบยอย
ที่สามารถวัดองคประกอบหลักได  เนื่องจากตัวแปรมีความคลาดเคลื่อนนอย  โดยพิจารณาจากผล
การวิเคราะหในสวนของสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) (สุภมาส  อังศุโชติ   สมถวิล  วิจิตรวรรณา 
และรัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน, 2549)   
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จากผลการทดสอบความสอดคลองของโมเดลการวิเคราะหปจจัยองคประกอบของตัวบงชี้ 
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้  มีประเด็นที่สามารถนํามา
อภิปรายไดดังตอไปนี้ 

การกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรู 
คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรู ซ่ึงมีจํานวน 12 
ตัวบงชี้ มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับมากและมากที่สุด คือ ระหวาง 4.03 – 4.64 โดยที่ตัว
บงชี้ที่ 1 ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ = 4.64) รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 3 ผูบริหารสรางความเขาใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน 
เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู(Χ = 4.60) สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือตัวบงชี้ที่ 6 โรงเรียนตั้ง
มาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนไวสูง (Χ = 4.03) จากผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
นี้  แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางมีความเห็นตรงกันวา  ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือการรวมกันกําหนด
วิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู  ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของนักวิจัยและนักการ
ศึกษาหลายคน เชน Hallinger and Heck (1997) กลาววา  ผลของภาวะผูนําทางวิชาการคือการ
รวมกันกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรูใหชัดเจน  เชนเดียวกับที่ Krug (1992)  ได
กลาวถึงเรื่องนี้วา จะตองสื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเขาใจแจมแจง  การจัดทํากรอบเปาหมาย  
จุดประสงค  และพันธกิจ นั้น  จะตองไมประมาณการสูงเกินไป  จุดประสงคที่ระบุชัดเจนตอง
เปนไปตามสภาพการณในชวงเวลาหรือชวงวิกฤติดวย  ดังนั้น การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ
เกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียนนั้น ผูนําทางวิชาการจึงตองรวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียสราง
วิสัยทัศนเปาหมายของโรงเรียนดวยกัน(MacNeill, Cavanagh, and Silcox, 2003; Weber,1996) 
นักวิจัยของไทย เชน เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2551)  มองเห็นปญหาการจัดการศึกษาโดยให
เร่ิมตนในสวนนี้วา การจัดการศึกษาจะมีคุณภาพ จําเปนตองเริ่มจากหนวยเหนือหรือผูที่มีสวน
กําหนดทิศทางและนโยบายใหทิศทางที่ชัดเจน มองไกลไปในอนาคต รวมทั้งสามารถกําหนด
นโยบาย กลไกการดําเนินการ และกลยุทธในเชิงรุกได จึงจะผลักดันและขับเคลื่อนใหเกิดการ
ดําเนินการในลําดับตอไปถึงระดับปฏิบัติการเกิดผลไดตามเปาหมายที่กําหนด  สวนตัวบงชี้ที่ 6 
โรงเรียนตั้งมาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนไวสูง นั้น โรงเรียนตาง ๆในสหรัฐอเมริกาเนนการ
รักษามาตรฐานที่สูงของนักเรียน และสรางวินัยใหเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงสิทธิของนักเรียน(Pendleton, 
2007; Monona Grove, 2007; Summerset, 2002; Oklahoma, 2007) นักวิจัยอยางเชน Hallinger and 
Heck (1997) กลาวถึงผลของภาวะผูนําทางวิชาการคือการจัดทําพันธกิจของโรงเรียน โดยกําหนด
เปาหมายการปฏิบัติงานของครูและนักเรียนไวสูง  นักวิจัยไทยอยางเชน สุเทพ พงศศรีวัฒน (2549) 
กลาวถึงภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนวา ตองตั้งความคาดหวังกับครูและนักเรียนไว
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สูง บริหารโดยยึดจุดเนนการเรียนการสอนเปนสําคัญ   แมความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอตัวบงชี้
นี้ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  แตก็ยังอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย
และพันธกิจการเรียนรู พบวา  คาน้ําหนักองคประกอบตัวบงชี้ที่มีอิทธิพลหรือบงบอกถึงภาวะผูนําทาง
วิชาการดานการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรูมากที่สุดคือ โรงเรียนสรางเกณฑ
มาตรฐานทางวิชาการ  รองลงมาคือ ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกันดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ 
 การดําเนินการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นั้น  ผูบริหารจะตองแสดงออก
ใหชัดเจนวา  โรงเรียนเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการกําหนดเปาหมายทางการเรียนการสอน  
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติของนักเรียน  สรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ  ดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐานทางวิชาการ  และดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการนั้น 
Bossert (1988)  (McEwan,1998) การดําเนินการดังกลาวนี้  จะตองทําอยางตอเนื่อง เปนการสงเสริม
มาตรฐานทางวิชาการใหเขมแข็ง (Hallinger & Murphy, 1985) รวมมือกับครูสรางเปาหมายทาง
วิชาการโดยใชขอมูลเปนตัวขับเคลื่อน  โดยการตั้งมาตรฐานที่สูงและสามารถบรรลุผลไดเพื่อ
นักเรียนทุกคน (Alig-Mielcarek & Hoy, 2005) การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย
และ มาตรฐานที่กําหนด(สมศ., 2548) การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายทางวิชาการนั้น  มีความ
จําเปนที่จะตองอาศัยความรวมมือจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกสวน 

การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน ซ่ึงมีตัวบงชี้ 13 ตัว มีคาเฉลี่ยความ
เหมาะสมอยูในระดับมากทุกตัว คืออยูระหวาง 4.25 – 4.49 โดยท่ีตัวบงชี้ที่ 16 ผูบริหารกํากับ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ = 4.49) รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 15 
ผูบริหารติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ (Χ = 4.47) สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือตัวบงชี้ที่ 
13 ผูบริหารเปนแหลงขอมูลทางวิชาการใหแกครูได (Χ = 4.25) ตัวบงชี้ที่ 16 ผูบริหารกํากับติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนั้น กลุมตัวอยางมีความเห็นวาสําคัญและสอดคลองวา
ผูบริหารตองมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและเปนผูนําทางวิชาการ(สมศ.,2548)มี
ความสามารถแสดงออกอยางชัดแจงเกี่ยวกับสิ่งที่ทรงคุณคาและวิสัยทัศนที่เกี่ยวกับการเรียนรูและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน (Hopkins et. al., 1997) ในการทํางานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียนนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองรวมมือกับครูในการกําหนดความสอดคลอง  การสอน และ
การประเมิน (U.S. Dept of Ed, 2005) และ(Alig-Mielcarek & Hoy, 2005) ใชขอมูลจากผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนเพื่อเปนแนวทางการอภิปรายของคณะครูเกี่ยวกับโครงการสอน(Alig-Mielcarek & 
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Hoy, 2005)  การประเมินผลการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเปนเครื่องมือในการกํากับติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ประสิทธิ์  เขียวศรี และคณะ, 2548)  ดังนั้น  ผูบริหารจึงตองมี
ความรอบรูเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและ
ตองติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ (สมศ, 2548) สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือตัวบงชี้ที่ 13 
ผูบริหารเปนแหลงขอมูลทางวิชาการใหแกครูได นั้น แมจะมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  แตก็ยังอยูในระดับ
มาก กลุมตัวอยางเห็นสอดคลองกับนักวิจัยและนโยบายของโรงเรียนวา ผูบริหารโรงเรียนตองเปน
บุคคลที่เปนแหลงขอมูลทางวิชาการใหแกครูได (McEwan,1998) สามารถใหขอมูลสารสนเทศและ
ทิศทางแกครูเกี่ยวกับวิธีสอน (Krug,1992) มีความรูดานหลักสูตรและการสอน (Pendleton, 2007; 
Monona Grove, 2007; Summerset, 2002; Irving, 2007) มีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน (La 
Porte, 2007)  มีความสามารถในการประเมินโครงการสอนและการสอนที่มีประสิทธิผล  (La Porte, 
2007; Irving, 2007) นั่นคือ ผูบริหารเปนแบบอยางในทางการเรียนการสอนใหแกครูได (ประสิทธิ์ 
เขียวศรีและคณะ, 2548) 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบริหารจัดการหลักสูตร
และการสอน พบวา  คาน้ําหนักองคประกอบตัวบงชี้ที่มีอิทธิพลหรือบงบอกถึงภาวะผูนําทาง
วิชาการดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน มากที่สุดคือ โรงเรียนบริหารหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่รวมกันกําหนด  รองลงมาคือ โรงเรียนสรางเครือขายแหลงเรียนรูทั้ง
ในและนอกโรงเรียน 

จากคาน้ําหนักองคประกอบตัวบงชี้ตามที่กลาวมานี้ทําใหมองเห็นวาสอดคลองกับ         
แนว ความคิดของนักวิจัยหลายคน วา การสอนถือวาเปนการบริการเบื้องตนของโรงเรียน ผูบริหาร
โรงเรียนสามารถนําพาผู อ่ืนดําเนินการตามพันธกิจของโรงเรียนไดผูบริหารจึงตองใสใจและ
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรอยางจริงจัง (Krug , 1992)  โดยการสรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ  
ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ  และดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามเกณฑมาตรฐาน
ทางวิชาการ McEwan (1998)  สอดคลองกับแนวคิดของ Bossert ที่วาโรงเรียนตองเนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยกําหนดเปาหมายทางการเรียนการสอน  กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติของนักเรียน  
และสงเสริมใหนักเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานเหลานั้น Bossert (1988)โดยการรวมทํางานกับครูใน
การวางแผน ในการใช และประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ ใหมีผูแทนจากนักเรียนและจากชุมชน
ดวยเมื่อมีโอกาสเหมาะสม(La Porte, 2007)กํากับติดตามกระบวนการการเรียนการสอนและ
กระบวนการจัดการ เพื่อใหมั่นใจวา กิจกรรมตาง ๆมีความสัมพันธกับผลลัพธที่ออกมา และใชขอ
คนพบเหลานี้เพื่อการปฏิบัติและการพัฒนาที่ถูกตอง (Pendleton, 2007) (Summerset, 2002) (La 
Porte, 2007)  สอดคลองกับ Supovitz & Poglinco  ที่ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการในการปฏิรูปที่
อาศัยเกณฑมาตรฐานเปนหลัก ไดสรุปพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของ
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นักเรียนวา การตั้งความคาดหวังไวสูง (High expectations) เกี่ยวกับผลการปฏิบัติของนักเรียนวา
นักเรียนควรรูอะไรและควรสามารถทําอะไรไดบางในชวงหัวเล้ียวหัวตอทางการศึกษา เปนการตั้ง
มาตรฐานใหมสําหรับนักเรียนและครู Supovitz & Poglinco (2001)  การสรางเครือขายวิชาการ
ระหวางโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํากับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง และการอภิปรายกันเปนประจํา
ระหวางผูเรียนกับครูเกี่ยวกับความกาวหนาของนักเรียนจะชวยปรับปรุงผลการเรียนใหดีขึ้น  ในการ
ปรับปรุงการปฏิบัตินั้น  จําเปนตองจัดการฝกอบรมภายในโรงเรียนใหกับผูบริหารโรงเรียนและครู  
มีการตั้งเปาหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประจําป และจัดตั้งเครือขายโรงเรียน  (Mbatha, 2004)  
การสรางเครือขายแหลงเรียนรูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ชวยสงเสริมการ
เรียนรูของนักเรียนและครูไดอยางดี 
 การพัฒนานักเรียน 

คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการพัฒนานักเรียน ซ่ึงมีตัวบงชี้ 13 ตัว มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากและมากที่สุด คือ ระหวาง 4.29 – 4.53 โดยที่ตัวบงชี้ที่ 34 โรงเรียนรายงานผลการเรียน
ของนักเรียนใหผูปกครองทราบทุกภาคเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ = 4.53) รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 29
ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ( Χ = 
4.50) สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือตัวบงชี้ที่ 27 ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการให
นักเรียนทุกคนมีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร (Χ = 4.29)  กลุมตัวอยางมีความเห็นวา  การรายงานผล
การเรียนของนักเรียนใหผูปกครองทราบทุกภาคเรียน มีความสําคัญมากที่สุด  จากการศึกษาเอกสาร 
งานวิจัย  นักวิจัยและนักการศึกษาไมช้ีชัดวาตองรายงานและตองปฏิบัติเชนนั้นทุกภาคเรียน  คงเปน
แนวปฏิบัติของโรงเรียนโดยทั่วไป  ผูวิจัยไดอนุมานจากเอกสารและงานวิจัยในสวนที่เกี่ยวของกับ
ผูปกครอง และกลายเปนประเด็นที่กลุมตัวอยางเห็นตรงกันมากที่สุด ซ่ึงผูวิจัยมองวา  เร่ืองนี้เปน
สวนที่โรงเรียนสามารถสื่อสารและสรางความสัมพันธกับผูปกครองนักเรียนไดดี นั่นคือ ผูบริหาร 
ส่ือสารและแสดงใหนักเรียน ครู และผูปกครองเห็นวาอะไรสําคัญและมีคุณคาในโรงเรียน
(McEwans, 1998) โดยที่ผูบริหารจะตองรูโครงสรางของชุมชนและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูปกครองนักเรียน (Bossert, 1988) สรางความสัมพันธกับชุมชน (MacNeill, Cavanagh, and Silcox, 
2003) พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียน  ครูและผูปกครองนักเรียน (McEwan, 1998) 
สรางความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียนใหเขมแข็ง (Murphy, 1990) เปนการสรางความ 
สัมพันธที่ดีตอผูรวมงานและชุมชน (ประสิทธิ์  เขียวศรีและคณะ,2548)  ประเด็นที่นาสนใจคือตัว
บงชี้ที่ 27 ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการใหนักเรียนทุกคนมีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรที่
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด เทากับ 4.29 ซ่ึงยังอยูในระดับมาก กลุมตัวอยางมองวา  เปนรายวิชาเดี่ยว และเปน
สวนยอย ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่ง  แทจริงแลว  นอกจากการอานแลว  
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วิชาคณิตศาสตรเปนพื้นฐานของการคิดวิเคราะห  สังเคราะหและการมีวิจารณญาณที่ดี  ดังนั้น  
ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญของการอาน  การเขียน และวิชาคณิตศาสตร (Wagner, Keagan, et. 
al,. 2006) 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการพัฒนานักเรียน พบวา  คา
น้ําหนักองคประกอบตัวบงชี้ที่มีอิทธิพลหรือบงบอกถึงภาวะผูนําทางวิชาการดานการพัฒนานักเรียน 
มากที่สุดคือ  ผูบริหารรวมกับครูวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
รองลงมาคือ ผูบริหารสะทอนผลการวิเคราะหขอมูลใหครูและผูปกครองทราบ 

จากคาน้ําหนักองคประกอบตัวบงชี้ตามที่กลาวมานี้  ทําใหมองเห็นไดชัดเจนวา  ผูบริหาร
ควรสงเสริมใหครูไดเรียนรูเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหมากขึ้นโดยอาศัยการ
วิเคราะหขอมูล  รวมทํางานกับครูในการตีความขอมูลการประเมินเพื่อนําไปใชในการสอน  (Alig-
Mielcarek and Hoy, 2005) ผูบริหารที่มีภาวะผูนําทางวิชาการและมุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนนั้น  จําเปน ตองใสใจตอการวิเคราะหขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ใชแหลงขอมูล
หลากหลายเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินการเรียนรู  ผูบริหารโรงเรียนควรวิเคราะห
ขอมูลผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนอยูเปนประจําเพื่อทราบผลการตัดสินใจตาง ๆ (NAESP – Lashway, 
2002) (U.S. Dept of Ed, 2005) สอดคลองกับงานวิจัยของ Matthews ที่ไดศึกษาเพื่อวิเคราะห
ความสัมพันธของปฏิบัติการประเมินของครู  ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จากการวิจัย  พบวา  มีความสัมพันธ 
กันอยางมีนัยสําคัญระหวางปฏิบัติการประเมินของครูและภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน โดยวัดจากการพัฒนาการสอนและการพัฒนาหลักสูตร  การปฏิบัติในการประเมินเรื่อง
หนึ่งที่แสดงใหเห็นวามีนัยสําคัญคือความรวมมือโดยอาศัยการประเมิน ซ่ึงเปนกระบวนการที่ครู
และผูบริหารโรงเรียนรวมมือกันวิเคราะหขอมูลการประเมินเพื่อวางแผนการสอนและอภิปราย
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (Matthews, 2007)  เมื่อผูบริหาร กํากับติดตามและสะทอนผลกระบวนการ
เรียนการสอน  ทําใหมีการสะทอนผลจากครูมากขึ้นและมีพฤติกรรมทางวิชาการที่ไดรับแจงจาก
การสะทอน  ครูกลาเสี่ยงมากขึ้นและใสใจกับกระบวนการการสอนมากขึ้น  และครูใชดุลยพินิจ
อยางมืออาชีพเพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในหองเรียน ครูยังแสดงใหเห็นผล กระทบ ทางบวกที่เปน
แรงจูงใจ  ความพึงพอใจ  ความเชื่อมั่น และความรูสึกปลอดภัย (Blasé & Blasé, 1998, 1999a)   การ
มีวัฒนธรรมการเรียนรู  การวิเคราะหและการวิพากษ  ชวยเอื้ออํานวยใหครูสะทอนความคิดเห็นได
งาย (Blasé & Blasé, 2001)  ผูบริหารโรงเรียนควรสะทอนความคิดเห็นตอครูอยางสรางสรรคและ
ใหการสนับสนุนครู(U.S. Dept of Ed, 2005)   กํากับติดตามและจัดใหมีการสะทอนผลกระบวนการ
สอนและการเรียน  และทํางานกับนักเรียนในเรื่องทางวิชาการ ใหผลสะทอนเฉพาะตัวตอการสอน
ของครู  ใหผลสะทอนเฉพาะตัวตอการเรียนของนักเรียน(Alig-Mielcarek & Hoy, 2005) การ
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รายงานผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ใหนักเรียนและผูปกครองทราบ ถือวาเปนการสรางแรงจูงใจ และเปนการใหขวัญกําลังใจแกทั้งครู
และนักเรียนดวย 
 การพัฒนาครู 

คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐานดานการพัฒนาครู มีตัวบงชี้ 10 ตัว  ทุกตัวมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับมาก
คืออยู ระหวาง 4.06 – 4.49 โดยที่ตัวบงชี้ที่ 47 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ = 4.49) รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 46 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง (Χ = 4.46) สวนที่มีคาเฉล่ียต่ําที่สุดคือตัวบงชี้ที่ 39 ผูบริหาร
ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดโครงการพัฒนาครูแกนนํา (Χ = 4.06)  กลุมตัวอยางมี
ความเห็นวาการสงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน  เปนเรื่องสําคัญที่สุด  คงเปน
เพราะเห็นวาพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพ
และการพัฒนาครูทําใหมีผลทางบวกตอการปฏิบัติการสอนในหองเรียน (King,2002) เปนการ
สืบคนความรูเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาครู  รวมกับครูตั้งเปาหมายความกาวหนาทางวิชาชีพ 
(Larson-Knight, 2000; Blasé & Blasé, 1998, 1999a, 1999b; Sheppard, 1996)  การวิจัยสามารถชวย
ครูในการพัฒนาวิชาชีพครูได ทําใหครูรับรูตลอดเวลาและจะชวยใหการกํากับติดตามไดใกลชิดมาก
ยิ่งขึ้น (US.Dept of Ed., 2005) เปนการสนับสนุนการพัฒนาและการประเมินครูใหเปนวิชาชีพ
ช้ันสูงอยางเปนระบบและตอเนื่อง (สมศ., 2548) สวนตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือตัวบงชี้ที่ 39 
ผูบริหารประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดโครงการพัฒนาครูแกนนํา แมจะมีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุดในดานการพัฒนาครู แตก็ยังอยูในระดับมาก  โดยที่กลุมตัวอยางเห็นความสําคัญสอดคลองกับ
นักวิจัยและโรงเรียนเกี่ยวกับการประสานงานโครงการการพัฒนาบุคลากร (Debevoise, 1984., 
Wildy & Dimmock, 1993 อางใน Chell, 1999) เปนการเปดโอกาสใหครูไดรับการพัฒนาและมีสวน
รวมในการบริหาร (MacNeill, Cavanagh, and Silcox, 2003)  เปนการพัฒนาครูแกนนํา 
(McEwan,1998) เปนการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหมีความเปนผูนํา (ประสิทธิ์  เขียวศรี       
และคณะ, 2548) ผูบริหารสามารถดําเนินการไดโดยการขอความรวมมือจากเจาหนาที่ของวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยในการฝกอบรมครู (Pendleton, 2007; Summerset, 2002; Oklahoma, 2007) การที่
ครูไดรับการฝกอบรมจากสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการอบรมครูแกนนําหรือการอบรม
ครูใหมีภาวะผูนํานั้นจุดประสงคก็เพื่อที่ใหครู เหลานั้นนําความรูและวิธีการมาฝกอบรมครูคนอื่น ๆ
ในโรงเรียน  จึงทําใหมองวา โรงเรียนสามารถดําเนินการเองไดโดยไมตองอาศัยสถาบันอุดมศึกษา
มากนัก ทําใหตัวบงชี้ที่ 39 ผูบริหารประสาน งานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดโครงการพัฒนาครู
แกนนํา มีคาเฉลี่ยนอยกวาตัวบงชี้อ่ืน ๆในดานเดียวกัน 
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เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการพัฒนาครูพบวาคา
น้ําหนักองคประกอบตัวบงชี้ที่มีอิทธิพลหรือบงบอกถึงภาวะผูนําทางวิชาการดานการพัฒนาครู มาก
ที่สุดคือ  ผูบริหารจัดทําแบบประเมินครูและทําการประเมินเปนระยะ  รองลงมาคือ  ผูบริหาร
รวมกับครูกําหนดเปาหมายทางวิชาชีพของครู  

จากคาน้ําหนักองคประกอบตัวบงชี้ตามที่กลาวมานี้ เปนการยืนยันแนวความคิดของนกัวจิยั
และขอกําหนดคุณลักษณะของครูใหญของโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาหลายแหง วา แทจริงแลว  
ผูบริหารตองมีความชํานาญในการสอน  สังเกตการสอนของครูบอยข้ึน นิเทศการสอนและเขาไปมี
สวนรวมในการทํางานของครู และประเมินผลการทํางานของครูมากขึ้น (Bossert , 1988) นิเทศการ
สอนและประเมินครู (Hallinger and Murphy, 1985;  Marsh, 1997) ผูบริหารสนับสนุนการพัฒนา
และการประเมินครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูงอยางเปนระบบและตอเนื่อง (สมศ, 2548) ทําการ
ประเมินผลและใหคําปรึกษาแกครูทั้งหมดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของรายบุคคลและของกลุม 
(Pendleton, 2007; Monona Grove, 2007; Arkansas, 2007)  กํากับติดตามแผนการสอนและประเมิน
ครู  ผูบริหารโรงเรียนใสใจกับการนิเทศและประเมินการสอนมากกวาเมื่อกอนตามที่วรรณกรรมได
เสนอแนะไว (King, 2002)  ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทในการนิเทศการสอน  โดยใหถือวา  เปน
วิธีการพัฒนาครูอยางจริงจังมากกวาจะเปนเพียง การนิเทศการสอนตามสภาพปญหา ผูนําทาง
วิชาการตองใหโอกาสครูไดพัฒนาวิชาชีพทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ดวยเปาหมายการ
พัฒนาคุณภาพในตัวของครูแตละคน  ซ่ึงจะชวยเพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียนได (Krug,1992) 
กอนการประเมินการสอน  ผูบริหารใหความชวยเหลือในการวางแผน  การออกแบบ การควบคุม
การสอบ และการวิเคราะหการประเมินที่ประเมินความมีประสิทธิผลของหลักสูตร Weber (1996)  
และใหถือวาเปนการประเมินครูเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการสอน (Alig-Mielcarek & Hoy, 2005) 
หากมีการประเมินเปนระยะโดยที่มีการกําหนดเอาไวรวมกัน  จะชวยทําใหครูตระหนักและตื่นตัว
ในการทํางานอยูเสมอ 

เกี่ยวกับตัวบงชี้ที่วา  ผูบริหารรวมกับครูกําหนดเปาหมายทางวิชาชีพของครู นั้น  ผูบริหาร
จะตองแสดงออกอยางชัดเจนวาใหการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพของครู  จัดโอกาสในการ
พัฒนาวิชาชีพครู(Blasé & Blasé, 2001) (Hallinger & Murphy, 1985) (Murphy, 1990) Weber 
(1996)  มีความมุงมั่นในการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง และมุงมั่นในการบริหารจัดการวิถีชีวิต
ครูที่ดี (Hopkins et. al., 1997) ใชการสืบคนความรูเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาครู  รวมกับครู
ตั้งเปาหมายความกาวหนาทางวิชาชีพ(Larson-Knight, 2000; Blasé & Blasé, 1998, 1999a, 1999b; 
Sheppard, 1996) สามารถชวยครูในการพัฒนาวิชาชีพครูได สามารถใชขอมูลเปนแนวทางการ
พัฒนาวิชาชีพของครูซ่ึงจะชวยทําใหครูรับรูตลอดเวลาและจะชวยใหการกํากับติดตามไดใกลชิด
มากยิ่งขึ้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีขอมูลขาวสารอยางดีเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพที่ครู  การที่
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โรงเรียนจัดเวลาใหครูเพื่อใหมีความกาวหนาทางวิชาชีพและเขารวมในกาประชุมสัมมนาพัฒนา
วิชาชีพของครูนั้น  เปนการเสริมแรงใหผูบริหารโรงเรียนไดเห็นลักษณะที่เปนบวกของสภาพการ
เรียนรูที่ตอเนื่อง(US.Dept of Ed., 2005)  ผูบริหารโรงเรียนตองใสใจตอการพัฒนาวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง  ใชประโยชนจากผลรวมของการวิจัยทางวิชาการ ใชการกระตุนเชิงพัฒนา  การสะทอน
ตนเอง  การเปนพี่เล้ียงและการ(IL Act - GovTrack.us, 2007) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ
ครูของโรงเรียนอยางกวางขวาง  จัดโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพครูที่สอดคลองกับเปาหมายของ
โรงเรียน  และจัดหนังสือเกี่ยวกับอาชีพของครู  จัดตําราและแหลงขอมูลอ่ืนๆ ใหครู (Alig-
Mielcarek and Hoy, 2005) 
 การสรางบรรยากาศการเรียนรู 

คาเฉลี่ยความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถาน ศึกษา
ขั้นพื้นฐานดานการสรางบรรยากาศการเรียนรู มีตัวบงชี้ 13 ตัว มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูในระดับ
มากและมากที่สุดคือ ระหวาง 4.45 – 4.64 โดยที่ตัวบงชี้ที่ 57 ผูบริหารแสดงทาทีที่ดีตอนักเรียน ตอครู
และตอผูปกครอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (Χ = 4.64) รองลงมาคือ ตัวบงชี้ที่ 48 ผูบริหารแสดงใหเห็นอยู
เสมอวาการเรียนรูของนักเรียน เปนเรื่องสําคัญที่สุด (Χ = 4.63) สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือตัวบงชี้ที่ 
60 ผูบริหารติดตอส่ือสารกับชุมชนอยูเสมอ (Χ = 4.45) กลุมตัวอยางใหความสําคัญของสาระของตัว
บงชี้ 2 ตัวมากที่สุดเกือบเทากัน  นั่นคือตัวบงชี้ที่ 57 ผูบริหารแสดงทาทีที่ดีตอนักเรียน ตอครูและตอ
ผูปกครอง และตัวบงชี้ที่ 48 ผูบริหารแสดงใหเห็นอยูเสมอวาการเรียนรูของนักเรียนเปนเรื่องสําคัญ
ที่สุด  แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหารโรงเรียนเห็นความสําคัญของการที่ผูบริหารแสดง
ทาทีที่ดีตอนักเรียน ตอครูและตอผูปกครองพอ ๆ กับที่การที่ผูบริหารแสดงใหเห็นอยูเสมอวาการ
เรียนรูของนักเรียนเปนเรื่องสําคัญที่สุด  นักวิจัยหลายคนใหความเห็นในสองเรื่องนี้วา  ผูบริหารที่มี
ภาวะผูนําทางวิชาการควรรูโครงสรางของชุมชนและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผูปกครองนักเรียน
(Bossert , 1988) ผูบริหารตองพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีโดยการรักษาทาทีที่ดีตอนักเรียน ครู
และผูปกครองนักเรียน(McEwan,1998) ถือวา เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอผูรวมงานและชุมชน 
(Ruffin, 2007; ประสิทธิ์  เขียวศรีและคณะ, 2548) 

การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน  ความเปนเลิศทางวิชาการควรถือวาเปนแรงจูงใจที่
สําคัญมากในโรงเรียน มีงานวิจัยจํานวนมากขึ้นที่ยืนยันวา การที่โรงเรียนเนนงานดานวิชาการเปน
เร่ืองสําคัญที่สุดตอผลสําเร็จของนักเรียนผูนําทางวิชาการควรสรางความมั่นใจที่จะใหมีสภาพ    
แวดลอมทางการเรียนที่เปนระเบียบจริงจังและเนนเปาหมายทางวิชาการที่สูงแตสามารถบรรลุผลได 
ผูบริหารโรงเรียนตองแสดงใหเห็นถึงความเชื่อซ่ึงทําไดทั้งดวยวาจาและการกระทําวา นักเรียนทุกคน
สามารถบรรลุถึงผลสําเร็จไดโดยการพัฒนาบรรยากาศของโรงเรียนที่ทําใหทั้งครูและนักเรียน มีความ
เอาใจใสตอการทํางานหนักและตอความสําเร็จทางวิชาการ (Goddard, Sweetland, & Hoy, 2000; Hoy 
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& Sabo, 1998; และ Hoy, Tarter, & Kottkamp, 1991) ผูบริหารโรงเรียนจะตองนําการรับรู และแสดง
ความยินดี เมื่อมีความเปนเลิศทางวิชาการ รวมกับนักเรียนและครู เพราะวากิจกรรมเชนนั้นชวยเสริม
ใหวิสัยทัศนและวัฒนธรรมความเปนเลิศทางวิชาการมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น (Bossert,1988) การสงเสรมิ
บรรยากาศการเรียนการสอน เปนบรรยากาศที่แสดงวาเห็นคุณคาของการเรียนรูและเปนบรรยากาศที่
สงเสริมใหบรรลุผลสําเร็จได  (MacNeill, Cavanagh, and Silcox, 2003) ผูบริหารจึงตองจัดลําดับ
ความสําคัญ (Prioritization)  โดยใหถือวาการเรียนการสอนเปนเรื่องสําคัญที่สุดเสมอ  ภาวะผูนําเปน
สมดุลของการบริหารจัดการกับวิสัยทัศน  ทั้งที่ผูนําตองปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ งานการเรียนการสอนก็ยัง
ตองเปนเรื่องที่ผูนําตองจัดเวลาให (U.S. Department of Education, 2005) ดังนั้น ผูบริหารจึงตองให
ความสําคัญแกการเรียนการสอนมากกวาการบริหารทั่วไป (MacNeill, Cavanagh, and Silcox, 2003) 
กํากับติดตามความกาวหนาของนักเรียน (Krug, 1992) โดยเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
(Bossert (1988) ดังนั้น ผูบริหารจึงตองแสดงใหเห็นอยูเสมอวาการเรียนรูของนักเรียนเปนเรื่องสําคัญ
ที่สุด 

ตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือตัวบงชี้ที่ 60 ผูบริหารติดตอส่ือสารกับชุมชนอยูเสมอ แมจะมี
คาเฉลี่ยต่ําสุดในดานนี้  แตก็มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเกือบมากที่สุด  แสดงวา  กลุมตัวอยางเห็น
ความสําคัญที่ผูบริหารจะตองติดตอส่ือสารกับชุมชนอยูเสมอ  การติดตอส่ือสารกับชุมชนอยูเสมอนั้น  
เปนการ สรางความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียนใหเขมแข็ง  (Murphy, 1990) สงเสริมภาพลักษณ
ที่ดีของโรงเรียน และคงสภาพการทํางานที่ดีกับผูปกครองและชุมชน(Monona Grove, 2007; 
Summerset, 2002; Irving, 2007) เปนการสรางและรักษาสัมพันธภาพที่นาพอใจกับกลุมคนในชุมชน
และรายบุคคล เพื่อเปนการสงเสริมความเขาใจและเปนการเชื้อเชิญใหสนับสนุนโรงเรียนในการจัด
โครงการและกิจกรรมตาง ๆ  (Oklahoma, 2007) ทําใหชุมชนสนับสนุนใหโรงเรียนตามวิสัยทัศน 
(Supovitz & Poglinco, 2001) กระตุนใหชุมชนสนับสนุนโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ Lashway, 
2002) อีกทั้งยังเปนการรักษาทรัพยากรภายนอกที่สนับสนุนเปาหมายของโรงเรียน (Murphy, 1990) 
สอดคลองกับความเห็นของ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2551) เกี่ยวกับการแกไขปญหาคุณภาพการจัด
การศึกษาในประเทศไทยวา ตองมุงเนนการทํางานที่ใหภาคีอ่ืนเขามามีสวนรวม การจัดการศึกษาเปน
ภารกิจสําคัญที่มิใชเปนภาระของกระทรวงศึกษาธิการเทานั้น แตตองรวมมือกับหนวยงาน อ่ืน อาทิ
เชน ส่ือมวลชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรระหวางประเทศที่ทํางานดานการศึกษา หรือชุมชน เปน
ตน เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ และสอดคลองกับความตองการของผูเรียนแตละ
กลุม ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการกําหนดแนวทางหรือกลไกที่เปดใหภาคีอ่ืนเขามามีสวนรวม โดย
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม เนนการสรางภาคีความรวมมือระดับเขมขน ใหเกิดผลจริงมิใชเปนเพียง
เครือขายในนาม การจัดการศึกษาจะมีคุณภาพจําเปนตองเร่ิมจากหนวยเหนือหรือผูที่มีสวนกําหนด
ทิศทาง และนโยบาย  ใหทิศทางที่ชัดเจน มองไกลไปในอนาคต รวมทั้งสามารถกําหนดนโยบาย 
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กลไกการดําเนินการ และกลยุทธในเชิงรุกได จึงจะผลักดันและขับเคลื่อนใหเกิดการดําเนินการใน
ลําดับตอไปถึงระดับปฏิบัติการ  เกิดผลไดตามเปาหมายที่กําหนด  
 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการสรางบรรยากาศการเรียนรู 
พบวา คาน้ําหนักองคประกอบตัวบงชี้ที่มีอิทธิพลหรือบงบอกถึงภาวะผูนําทางวิชาการดานการสราง
บรรยากาศการเรียนรู มากที่สุดคือ  ผูบริหารกระตุนใหชุมชนสนับสนุนโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ
ในทางวิชาการ  รองลงมาคือ ผูบริหารสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหแกครูและนักเรียน 

จากคาน้ําหนักองคประกอบตัวบงชี้ตามที่กลาวมานี้แสดงใหเห็นวา ผูบริหารจะตองสราง
ความสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานและชุมชน(ประสิทธิ์  เขียวศรีและคณะ,2548) สรางความสัมพันธ
ระหวางบานกับโรงเรียนใหเขมแข็ง (Murphy, 1990) สรางและรักษาสัมพันธภาพที่นาพอใจกับกลุม
คนในชุมชนและรายบุคคล เพื่อเปนการสงเสริมความเขาใจ และเปนการเชื้อเชิญใหสนับสนุน
โรงเรียนในการจัดโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ (Oklahoma, 2007)  กระตุนใหชุมชนสนับสนุน
โรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ (Lashway, 2002) รักษาทรัพยากรภายนอกที่สนับสนุนเปาหมายของ
โรงเรียน(Murphy,1990) ทําใหชุมชนสนับสนุนใหโรงเรียนตามวิสัยทัศน (Supovitz & Poglinco, 
2001) ในเวลาเดียวกัน ผูบริหารก็ตองพัฒนาใหมีความรวมมือและความสามัคคีในหมูครู(Murphy, 
1990) กระตุนใหกําลังใจครูและนักเรียนในการเรียนการสอน (Hallinger & Murphy, 1985; Marsh, 
1997;  ประสิทธิ์  เขียวศรี และคณะ, 2548) 

จากการพิจารณาคาเฉลี่ยและคาน้ําหนักองคประกอบ  จะเห็นวาไมเปนในทิศทางเดียวกัน  
ทั้งนี้เนื่องจากวา  คาเฉลี่ยหมายถึงคาคะแนนที่เปนความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอตัวบงชี้นั้น ๆวา
มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้มากนอยเพียงใด  สวนคาน้ําหนักองคประกอบเปนคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางตัวแปรหรือตัวบงชี้กับองคประกอบหรือภาวะผูนําทางวิชาการดานตาง ๆของ
ผูบริหารสถานศึกษา  ดังนั้น  เมื่อตองการทราบวา  ตัวบงชี้ใดมีอิทธิพลตอภาวะผูนําทางวิชาการมาก
นอยเพียงใด  จึงตองพิจารณาที่คาน้ําหนักขององคประกอบ 
  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 57 และภาพประกอบที่ 21 พบวาน้ําหนัก
องคประกอบของตัวบงชี้ทั้ง 5 องคประกอบหลักมีคาเปนบวก มีคาตั้งแต .82 ถึง 1.0 มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  โดยที่เมื่อจัดลําดับตัวบงชี้ที่มีความเหมาะสมในการเปนตัวบงชี้ภาวะผูนําทาง
วิชาการ จากมากไปหานอยไดดังตอไปนี้ คือ องคประกอบการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน
(CMT) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.0  การพัฒนานักเรียน (SD) มีคาน้ําหนักองคประกอบ
เทากับ .95 การพัฒนาครู (TD) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .92  การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย
และพันธกิจการเรียนรู (VGM) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .89  และ การสรางบรรยากาศการ
เรียนรู (LCP) มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ .82  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ 
เกิดจากองคประกอบดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
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องคประกอบดานการพัฒนานักเรียน  องคประกอบดานการพัฒนาครูองคประกอบดานการกําหนด
วิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู และองคประกอบดานการสรางบรรยากาศการเรียนรู 
ตามลําดับ 
 ขอคนพบ 
 จากการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  พบวา  มีนักการศึกษาและนักวิจัย
จํานวนมากพยายามที่จะศึกษาเพื่อแกปญหาการจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู  ทั้งใน
ระดับโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ  ปญหาที่พบและพยายามแกไขคือ  การที่
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามากจนนาเปนหวง  ในประเทศไทยนั้น  ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  
ศรีสอาน (2549)  ไดแสดงความหวงใยวา  นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เขาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาไมมีความรูมากพอ  ไมมีทักษะในการเรียนรูมากพอ และจะทําใหมีความยากลําบากที่
จะเรียนใหจบได  ศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2551)  แสดงความเปนหวงวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยอยูในระดับที่ไมนาพอใจ และเมื่อมีการศึกษาเปรียบกับ
ประเทศอื่น ๆจํานวน 57 ประเทศ  ปรากฏวา นักเรียนไทยอยูในลําดับที่ 42  ซ่ึงถือวา  จะตองรีบ
ปรับปรุงแกไขอยางมาก  สาเหตุที่ทําใหการศึกษาไทยมีคุณภาพต่ําตามที่ไดกลาวไวในบทที่ 1 นั้น จาก
ขอสรุปผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (2549) ระบุวา และจากผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชาติ สรุปไดวา  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมมีประสิทธิผลทางวิชาการ  กลาวคือ 
ผูบริหารโรงเรียนไมมีภาวะผูนําทางวิชาการ และครูไมมีศักยภาพเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  
จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ําในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ประสบกับปญหานักเรียนมี
ผลการเรียนต่ํา  อานไมออก  เขียนไมได และไมมีทักษะในการคิดคํานวณที่ดีพอ  จึงมีกฎหมายฉบับหนึ่ง
ช่ือวา No Child Left Behind Act of 2001 โดยมุงเนนที่จะไมใหมีนักเรียนรายใดมีผลการเรียนออนกวา
มาตรฐาน  และมีกฏหมาย  อีกฉบับหนึ่งคือ Instructional Leadership Act of  2007  โดยมีความมุงมั่นวา  
เมื่อผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําทางวิชาการแลว  จะทําใหคุณภาพการศึกษาดีขึ้น 

จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของงานวิจัยนี้  และเมื่อพิจารณาจากคา
น้ําหนักจากมากไปหานอย  และพิจารณาตัวบงชี้ที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําทางวิชาการระดับมาก 5 
อันดับแรกของแตละองคประกอบหลัก  ผูวิจัยสรุปเปนรูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการ ดังนี้   
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ตารางที่  54   รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารโรงเรียนที่ไดจากงานวิจัยนี้ 
 

1. การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 
1. บริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่รวมกันกําหนด        
2. สรางเครือขายแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน 
3. กํากับ ติดตามใหครูสอนอิงเกณฑการประเมินที่สอดคลองกับมาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง  
4. กํากับ ติดตามใหมีการปฏิบัติการสอนตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ  
5. ประเมินการเรียนรูโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่รวมกันกําหนด 
2. การพัฒนานักเรียน 
6.รวมกันวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
7. สะทอนผลการวิเคราะหขอมูลใหครูและผูปกครองทราบ 
8. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเปาหมายทางวิชาการของโรงเรียนทุกภาคเรียน  
9. ดําเนินการพัฒนานักเรียนที่เรียนออนใหมีทักษะการเรียนรูมากขึ้น  
10. ปรับปรุงงานการสอนอยูเสมอ 
3. การพัฒนาครู 
11. จัดทําแบบประเมินครูและทําการประเมินเปนระยะ  
12. กําหนดเปาหมายทางวิชาชีพของครู  
13. จัดระบบนิเทศและประเมินการเรียนการสอน  
14. ประเมินผลการทํางานของครูเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการสอน  
15.พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนใหมีภาวะผูนําทาง 
4. การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจ การเรียนรู 
16. สรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ 
17. ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ  
18. ประเมินผลความกาวหนาตามวิสัยทัศน เปาหมายและพันธกิจการเรียนรู  
19. ต้ังมาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนไวสูง  
20. กําหนดพฤติกรรมการสอนของคร ู
5. การสรางบรรยากาศการเรียนรู 
21. กระตุนใหชุมชนสนับสนุนโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จในทางวิชาการ  
22.  สรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหแกครูและนักเรียน  
23. รับฟงความคิดเห็นของนักเรียนและครู  
24. รวมกับครูวิเคราะหความกาวหนาของนักเรียน 
25.  ติดตอสื่อสารกับชุมชนอยูเสมอ 

 
 



 

 

 

263 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาตัวบงชี้ 
 การพัฒนาตัวบงชี้ในเรื่องใด ๆ สามารถใชกระบวนการเชนเดียวกันกับงานวิจัยนี้  กลาวคือ 
กําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงชี้  นิยามตัวบงชี้  รวบรวมขอมูล  สรางตัวบงชี้  ตรวจสอบ
คุณภาพของตัวบงชี้ และวิเคราะหตามบริบทที่ตองการศึกษา  และนําเสนอรายงาน  การใชวิธีการ
ทดสอบเพื่อยืนยันทางสถิติ  จะทําใหไดตัวบงชี้ที่มีคุณภาพไปใชในการกําหนดนโยบาย  เปนแนว
ปฏิบัติและใชเปนแบบประเมินการปฏิบัติงานได 
 5.3.2   ขอเสนอแนะจากขอคนพบ   
 ขอคนพบจากงานวิจัยนี้  เปนการยืนยันวา  องคประกอบหลักทั้ง 5 องคประกอบมีอิทธิพลตอ
ภาวะผูนําทางวิชาการ  และผูวิจัยไดเลือกตัวบงชี้ที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําทางวิชาการในระดับมาก 5 
อันดับแรกเปนภารกิจสําคัญสําหรับผูบริหารโรงเรียน  จึงถือวาเปนรูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับผูบริหารโรงเรียนที่ไดจากการพัฒนาตัวบงชี้ในงานวิจัยนี้  รูปแบบภาวะผูนําทางวิชาการนี้  
สามารถนําไปใชหรือประยุกตใชในหนวยงานทางการศึกษา  หนวยงานฝกอบรมทางการศึกษาและ
โรงเรียนได 

5.3.3  ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนํา

ตัวบงชี้ที่ผานการพัฒนาจนมีคุณภาพ  ยืนยันไดดวยขอมูลทางสถิตินี้ ไปใชในการฝกอบรมเตรียม
บุคลากรเขาสูตําแหนงผูบริหารโรงเรียน และเปนแบบประเมินภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) หนวยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวของกับการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารการศึกษา  ผูบริหาร
โรงเรียน  ควรบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิชาการและภาวะผูนําทางวิชาการในหลักสูตรใหมาก 

3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรนําตัวบงชี้ที่ผานการพัฒนาจนมีคุณภาพ 
ยืนยันไดดวยขอมูลทางสถิตินี้  ใหโรงเรียนใชเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการการเรียนรู
ของโรงเรียนและยกระดับการเรียนรูของนักเรียน  อาจดําเนินการในโรงเรียนจํานวนหนึ่งกอน  แลว
สรุปผลเพื่อนําไปใชในโรงเรียนอื่น ๆ ตอไป 
 4) โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรนําตัวบงชี้ไปสรางเกณฑการประเมินหรือเปน
แนวทางในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวบงชี้ที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมาก เชน สรางเกณฑ
มาตรฐานทางวิชาการ บริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่รวมกันกําหนด รวมกัน
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ รวมกันวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จัดทําแบบประเมินครูและทําการประเมินเปนระยะ  กระตุนให
ชุมชนสนับสนุนโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จในทางวิชาการ 
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 5) การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน เปนอีกวิธีการ
หนึ่งที่จะชวยพัฒนาหรือยกระดับการเรียนรูของนักเรียนได  กลาวคือ  สาระในการสอบคัดเลือก ควร
บรรจุเนื้อหาเชิงวิชาการที่สามารถระบุไดวา  ผูสอบไดเปนผูมีภาวะผูนําทางวิชาการ 
 6) ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนแบบอยางที่ดี จะตอง
แสดงออกวา  เปนผูมีภาวะผูนําทางวิชาการอยางแทจริง  มีความรูเร่ืองหลักสูตร  การสอน และการ
ประเมิน  มีความรูเชิงวิชาการที่ทันตอเหตุการณ  สามารถที่จะเปนแหลงขอมูลใหแกครูและชุมชนได  
มีความรูดีเร่ืองจิตวิทยาการเรียนรู  เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี  เปนผูใฝเรียนใฝรูและฝกฝนในทุกเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องที่กลาวมานี้  ที่สําคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือ  ผูบริหารโรงเรียนควรอยูในโรงเรียนให
มากและพรอมที่จะพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษา  แนะนําสาระตาง ๆโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เกี่ยวกับการเรียนรู และงานตาง ๆที่จะสงผลดีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใหแกครูและนักเรียนได 

5.3.4  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1) ผูสนใจสามารถนําตัวบงชี้นี้ไปทําวิจัยและพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการกับ 

ผูบริหารโรงเรียน 
2) ผูสนใจหรือโรงเรียนสามารถนําตัวบงชี้นี้ไปใชดําเนินการในโรงเรียน เปนการ 

วิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือเปนวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนทั่วไป  
 3) กลุมโรงเรียนสามารถเลือกตัวบงชี้ที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําทางวิชาการระดับมาก 5 อันดับ
แรกมาทําวิจัยปฏิบัติการในกลุมโรงเรียน   
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence/ IOC) 

 
ดร. พิธาน  พืน้ทอง    หัวหนากลุมพฒันาระบบบรหิาร 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ   

ดร. ประสิทธิ์  เขียวศรี         หัวหนากลุมนโยบายและยุทธศาสตร  
         สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  
ผศ. ดร. มัณฑนา  อินทุสมิต          คณะครศุาสตร  มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย   
รศ. ดร. สมคิด  สรอยน้ํา         คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
ดร. อธิปปรัชญ  ทัดพิชยางกูร       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาขอนแกน  เขต 3       
ดร. ศิริชัย  วงศพุฒ                รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาขอนแกน  เขต 5   
ดร. ชัยรัตน  หลายวัชระกุล   ผูอํานวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร   

อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000 
ดร. สุเมธ  ปานะถึก      ผูอํานวยการโรงเรียนโนนสงัวิทยาคาร  

อ.โนนสัง  จ.หนองบัวลําภ ู39140 
ดร. สายสมร  ศักดิ์คําดวง          รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา 
          อ. หนองเรือ จ.ขอนแกน 40210 
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แสดงผลการวเิคราะหหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) 

 
ขอท่ี/คนที่  1  2  3  4  5  6  7  8 9 ผลการวิเคราะห 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.888888889 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0.777777778 
6 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0.777777778 
7 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0.777777778 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 0 1 1 1 1 1 1  0 1 0.777777778 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.888888889 
23  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 -1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.666666667 
27 -1 1 0 1 1 1 1 0 1 0.555555556 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0.777777778 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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แสดงผลการวเิคราะหหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) (ตอ) 
 
ขอที่/คนที่  1  2  3  4  5  6  7  8 9 ผลการวิเคราะห 
31 1 1  0 1 1 1 1 1 1 0.888888889 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1  0 1 1 1 1 1 1 0.888888889 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 1  0 1 1 1 1  0 1 0.777777778 
40 1 1  0 1 1 1 1  0 1 0.777777778 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1  0 1 1 1 1  0 1 0.777777778 
44 1 1  0 1 1 1 1 1 1 0.888888889 
45 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 0.777777778 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 1 1  0 1 1 1 1  0 1 0.777777778 
49 1 1  0 1 1 1 1  -1 1 0.666666667 
50 1 1  0 1 1 1 1 1 1 0.888888889 
51 1 1  0 1 1 1 1 1 1 0.888888889 
52 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 0.777777778 
53  0 1  0 1 1 1 1 1 1 0.777777778 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1  0 1 0.888888889 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
เฉลี่ย          0.922222222 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง   การพัฒนาตัวบงชีภ้าวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL LEADERSHIP INDICATORS 
FOR BASIC EDUACATION SCHOOL PRINCIPALS 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัยในการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสอดคลองของโมเดล
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของตัวบงช้ีภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก
การวิเคราะหเอกสารเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ 
 2.  ผูตอบแบบสอบถามคือ  ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน 

3.แบบสอบถามนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี  5  ตอน  ดังนี้ 
       ตอนที่ 1 แบบสอบถามความเหมาะสมในการเปนตัวบงช้ีภาวะผูนําทางวิชาการ สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรู จํานวน 12 ขอ 
       ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมในการเปนตัวบงช้ีภาวะผูนําทางวิชาการ สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน จํานวน 13 ขอ 
       ตอนที่ 3 แบบสอบถามความเหมาะสมในการเปนตัวบงช้ีภาวะผูนําทางวิชาการ สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการพัฒนานักเรียน  จํานวน 12 ขอ 
       ตอนที่ 4 แบบสอบถามความเหมาะสมในการเปนตัวบงช้ีภาวะผูนําทางวิชาการ สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการพัฒนาครู  จํานวน 10 ขอ 
      ตอนที่ 5 แบบสอบถามความเหมาะสมในการเปนตัวบงช้ีภาวะผูนําทางวิชาการ สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการสรางบรรยากาศการเรียนรู  จํานวน 13 ขอ 

4.  ขอความอนุเคราะหทานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบงช้ีแตละขอ วามีความ 
เหมาะสมในการเปนตัวบงช้ีในแตละประเด็นอยางไร  แลวทําเครื่องหมาย √  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ทาน  โดยกําหนดคาความหมาย  ดังตอไปนี้ 
 5      หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 4  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
 3      หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 2  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย 
 1      หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยที่สุด 

5. การตอบแบบสอบถามจะไมสงผลกระทบในทางลบใด ๆตอทาน  กรุณาตอบ 
แบบสอบถามทุกขอตามความคิดเห็นที่เปนจริง  คําตอบของทานจะเปนสิ่งที่มีคุณคาในการจัดทําและพัฒนาตัว
บงช้ีภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอไป 
 ขอขอบพระคุณอยางสูงที่กรุณาใหความอนุเคราะห 
                                                      นายไกศิษฏ  เปลรินทร 
                                                นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                                         มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ตอนที่ 1   แบบสอบถามความเหมาะสมในการเปนตวับงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร 
                 สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ดานการกําหนดวิสัยทัศน  เปาหมาย และพันธกิจการเรียนรู 
 

         ระดับความเหมาะสม 
ที่ ตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ 

 5   4   3   2   1 
1 ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียรวมกนักําหนดวิสัยทัศน 

เปาหมายและพันธกิจการเรยีนรู 
     

2 โรงเรียนระบนุโยบายการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 

     

3 ผูบริหารสรางความเขาใจเกีย่วกับวิสัยทัศน เปาหมายและ
พันธกิจการเรยีนรู 

     

4 โรงเรียนประเมินผลความกาวหนาตามวิสัยทัศน เปาหมาย
และพันธกจิการเรียนรู 

     

5 โรงเรียนกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานของครูและ
นักเรียนไวสูง 

     

6 โรงเรียนตั้งมาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนไวสูง      
7 โรงเรียนปกปองเวลาเพื่อการเรียนของนักเรียน      
8 ผูบริหารใหความสําคัญแกการบริหารการเรียนการสอน 

มากกวาการบริหารงานดานอื่น    
     

9 โรงเรียนกําหนดพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน      
10 โรงเรียนกําหนดพฤติกรรมการสอนของครู      
11 โรงเรียนสรางเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ      
12 ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกนัดําเนินการให

บรรลุเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ 
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามความเหมาะสมในการเปนตวับงชี้ภาวะผูนาํทางวิชาการสําหรับผูบริหาร 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการบริหารจดัการหลักสูตรและการสอน 
 

         ระดับความเหมาะสม 
ที่ ตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ 

 5  4  3  2  1 
13 ผูบริหารเปนแหลงขอมูลทางวิชาการใหแกครูได      
14 ผูบริหารมีความรอบรูเกี่ยวกบัหลักสูตร  การวัดและ

ประเมินผลการเรียน 
     

15 ผูบริหารติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ      
16 ผูบริหารกํากับติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน 
     

17 โรงเรียนกําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
เปาหมายและพันธกิจการเรยีนรูของโรงเรียน 

     

18 โรงเรียนประเมินการเรียนรูโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่
รวมกันกําหนด 

     

19 ผูบริหารกํากับ ติดตามใหครูสอนอิงเกณฑการประเมิน 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง 

     

20 โรงเรียนจัดใหมีทรัพยากรที่จําเปนเพื่อการเรียนการสอน
อยางพอเพยีง 

     

21 โรงเรียนจัดเวลาของกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับ
แนวปฏิบัติของโรงเรียน 

     

22 โรงเรียนบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ
ที่รวมกันกําหนด 

     

23 ผูบริหารกํากับ ติดตามใหมกีารปฏิบัติการสอนตามเกณฑ
มาตรฐานทางวิชาการ 

     

24 โรงเรียนปรับปรุงและพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอยูเสมอ 

     

25 โรงเรียนสรางเครือขายแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
โรงเรียน 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามความเหมาะสมในการเปนตวับงชี้ภาวะผูนาํทางวิชาการสําหรับผูบริหาร 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการพัฒนานกัเรียน 
 

 
         ระดับความเหมาะสม 

 
ที่ 

 
                 ตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ 

 5  4  3  2  1 
26 ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนนิการใหนักเรียน

ทุกคนอานออกเขียนได 
     

27 ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนนิการใหนักเรียน
ทุกคนมีพื้นฐานวิชาคณติศาสตร 

     

28 ผูบริหารสงเสริมการจัดโครงการเกี่ยวกับกระบวนการคดิ 
วิเคราะห สังเคราะหใหกับนักเรียน 

     

29 ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนนิการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

     

30 ผูบริหารรับทราบความกาวหนาของนักเรียนอยูเสมอ      
31 ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนนิการพัฒนา

นักเรียนที่เรียนออนใหมีทกัษะการเรยีนรูมากขึ้น 
     

32 ผูบริหารรวมกบัครูปรับปรุงงานการสอนอยูเสมอ      
33 ผูบริหารประสานงานและดแูลการสอนของครูมากขึ้น      
34 โรงเรียนรายงานผลการเรียนของนักเรียนใหผูปกครอง

ทราบทุกภาคเรียน 
     

35 ผูบริหารรวมกบัครูวิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

     

36 ผูบริหารสะทอนผลการวิเคราะหขอมูลใหครูและ
ผูปกครองทราบ 

     

37 โรงเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเปาหมาย
ทางวิชาการของโรงเรียนทุกภาคเรียน 
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ตอนที่ 4  แบบสอบถามความเหมาะสมในการเปนตวับงชี้ภาวะผูนาํทางวิชาการสําหรับผูบริหาร 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการพัฒนาครู 
 

 
         ระดับความเหมาะสม 

 
ที่ 

 
                 ตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ 

 5  4  3  2  1 
38 โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาครูดานการเรียนการสอน      
39 ผูบริหารประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจดั

โครงการพัฒนาครูแกนนํา 
     

40 ผูบริหารดําเนนิการพัฒนาบคุลากรของโรงเรียนใหม ี
ภาวะผูนําทางวิชาการ 

     

41 ผูบริหารรวมกบัครูจัดระบบนิเทศและประเมินการเรียน
การสอน 

     

42 ผูบริหารประเมินผลการทํางานของครูเพื่อปรับปรุงการ 
ปฏิบัติการสอน 

     

43 ผูบริหารเขาเยีย่มหองเรยีน สังเกตการสอนของครูบอย ๆ       
44 ผูบริหารจัดทําแบบประเมินครูและทําการประเมินเปน

ระยะ 
     

45 ผูบริหารรวมกบัครูกําหนดเปาหมายทางวิชาชีพของครู      
46 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนาวิชาชพีครูอยาง

ตอเนื่อง 
     

47 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวจิัยเพื่อพัฒนา
ผูเรียน 
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ตอนที่ 5  แบบสอบถามความเหมาะสมในการเปนตวับงชี้ภาวะผูนาํทางวิชาการสําหรับผูบริหาร 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการสรางบรรยากาศการเรยีนรู 
 

 
         ระดับความเหมาะสม 

 
ที่ 

 
                 ตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการ 

 5  4  3  2  1 
48 ผูบริหารแสดงใหเห็นอยูเสมอวาการเรียนรูของนักเรียน 

เปนเรื่องสําคัญที่สุด 
     

49 ผูบริหารอุทิศเวลาใหกับการทํางาน ปรากฏกายใหเห็นอยูเสมอ      
50 ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมกนัสรางสิ่งแวดลอม 

บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่สงเสริม 
การเรียนรู 

     

51 โรงเรียนมีส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่เปนระเบียบและ
ปลอดภัย 

     

52 ผูบริหารรับรู  แสดงความยินดี และประกาศเมื่อมี
ความกาวหนาหรือความเปนเลิศทางวิชาการรวมกับ
นักเรียน  ครู และผูปกครอง 

     

53 ผูบริหารใชขอมูลจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพื่อสะทอน
ผลการปฏิบัติการสอนของครู 

     

54 ผูบริหารรับฟงความคิดเหน็ของนักเรียนและครู      
55 ผูบริหารรวมกบัครูวิเคราะหความกาวหนาของนักเรียน      
56 ผูบริหารโรงเรียนเปดโอกาสใหครูและนักเรียนเขาพบ

พูดคุยดวยไดทุกเมื่อ 
     

57 ผูบริหารแสดงทาทีที่ดีตอนักเรียน ตอครูและตอผูปกครอง      
58 ผูบริหารสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจใหแกครูและ

นักเรียน 
     

59 ผูบริหารกระตุนใหชุมชนสนบัสนุนโรงเรียนใหประสบ
ผลสําเร็จในทางวิชาการ 

     

60 ผูบริหารติดตอส่ือสารกับชุมชนอยูเสมอ      
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TI Ins           
Covariance Matrix 

VGM1       VGM2       VGM3       CMT1       CMT2       CMT3 
--------        --------       --------        --------       --------       -------- 

VGM1       0.19 
VGM2       0.14         0.28 
VGM3       0.15         0.18           0.28 
CMT1       0.15         0.15           0.18           0.28 
CMT2       0.15         0.14           0.18           0.19           0.26 
CMT3       0.15         0.16           0.20           0.20           0.24           0.33 
SD1           0.14         0.16          0.17           0.18            0.19           0.21 
SD2           0.14         0.16          0.18           0.20            0.20           0.23 
SD3           0.16         0.17          0.17           0.21            0.22           0.25 
TD1           0.15         0.16          0.17           0.19            0.21           0.22 
TD2           0.14         0.16          0.19           0.20            0.20           0.22 
TD3           0.16         0.17          0.18           0.20            0.20           0.23 
LCP1         0.09         0.14          0.12           0.13            0.14           0.15 
LCP2         0.12         0.15          0.16           0.17            0.17           0.18 
LCP3         0.10         0.10          0.10           0.13            0.15           0.15 
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Covariance Matrix 
              SD1       SD2        SD3       TD1      TD2        TD3 
             --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
SD1       0.31 
SD2       0.24       0.31 
SD3       0.21       0.25       0.38 
TD1       0.19       0.22       0.24       0.35 
TD2       0.21       0.24       0.25       0.26       0.36 
TD3       0.19       0.22       0.25       0.24       0.27       0.33 
LCP1     0.14       0.16       0.17       0.14       0.16       0.15 
LCP2     0.16       0.20       0.22       0.20       0.22       0.23 
LCP3     0.13       0.17       0.18       0.15       0.16       0.16 
 
Covariance Matrix 
                LCP1     LCP2     LCP3 
               --------   --------   -------- 
LCP1       0.44 
LCP2       0.17       0.74 
LCP3       0.16       0.20       0.26 

 
TI Ins 
Number of Iterations = 14 
LISREL Estimates (Maximum Likelihood) 
Measurement Equations 
VGM1 = 0.35*VGM, Errorvar.= 0.073  , R� = 0.62 

         (0.0065) 
          11.21 

VGM2 = 0.40*VGM, Errorvar.= 0.13  , R� = 0.55 

(0.026)                         (0.011) 
15.30                            12.04 
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VGM3 = 0.44*VGM, Errorvar.= 0.089  , R� = 0.68 

(0.026)                         (0.0089) 
17.28                            9.96 

CMT1 = 0.42*CMT, Errorvar.= 0.089  , R� = 0.68 

          (0.0080) 
          11.10 

CMT2 = 0.43*CMT, Errorvar.= 0.069  , R� = 0.74 

(0.021)                           (0.0071) 
20.52                              9.66 

CMT3 = 0.48*CMT, Errorvar.= 0.088 , R� = 0.73 

(0.025)                           (0.010) 
19.38                              8.57 

SD1 = 0.45*SD, Errorvar.= 0.12  , R� = 0.60 

  (0.011) 
  11.44 

SD2 = 0.50*SD, Errorvar.= 0.082  , R� = 0.73 

(0.022)                 (0.0078) 
23.15                       10.57 

SD3 = 0.54*SD, Errorvar.= 0.11  , R� = 0.70 

(0.031)                    (0.010) 
17.30                       10.93 

TD1 = 0.49*TD, Errorvar.= 0.11   , R� = 0.68 

(0.0096) 
11.67 

TD2 = 0.53*TD, Errorvar.= 0.087  , R� = 0.76 

(0.025)                    (0.0084) 
21.12                       10.44 

TD3 = 0.51*TD, Errorvar.= 0.070  , R� = 0.79 

(0.024)                    (0.0071) 
21.71                       9.81 
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LCP1 = 0.38*LCP, Errorvar.= 0.29  , R� = 0.33 

       (0.023) 
       12.49 

LCP2 = 0.50*LCP, Errorvar.= 0.49  , R� = 0.34 

(0.056)                        (0.039) 
8.82                             12.46 

LCP3 = 0.40*LCP, Errorvar.= 0.094 , R� = 0.63 

(0.038)                         (0.012) 
10.44                            7.94 

Error Covariance for CMT3 and CMT1 = -0.01 
           (0.0058) 

 -1.64 
Error Covariance for CMT3 and CMT2 = 0.026 

          (0.0074) 
          3.47 

Error Covariance for SD2 and SD1 = 0.036 
    (0.0076) 
    4.79 

Error Covariance for SD3 and VGM3 = -0.03 
        (0.0064) 
        -4.35 

Error Covariance for SD3 and SD1 = -0.01 
     (0.0066) 
     -1.97 

Error Covariance for TD2 and VGM1 = -0.01 
        (0.0049) 
        -2.51 

Error Covariance for TD2 and SD2 = 0.014 
    (0.0049) 
     2.91 
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Error Covariance for LCP3 and VGM3 = -0.02 
          (0.0064) 
          -3.47 

Structural Equations 
 
VGM      = 0.89*IL, Errorvar.= 0.19  , R� = 0.81 

     (0.055)                    (0.036) 
     16.11                       5.16 

CMT      = 1.00*IL, Errorvar.= 0.049 , R� = 0.95 

    (0.053)                     (0.029) 
    18.96                        1.66 

SD       = 0.95*IL, Errorvar.= 0.0038, R� = 1.00 

 (0.053)                  (0.023) 
 17.86                        0.17 

TD       = 0.92*IL, Errorvar.= 0.14  , R� = 0.86 

  (0.051)                    (0.025) 
  17.96                    5.82 

LCP      = 0.83*IL, Errorvar.= 0.32  , R� = 0.68 

   (0.081)                     (0.073) 
   10.20                       4.38 

 
Correlation Matrix of Independent Variables 
IL 
-------- 
1.00 
Covariance Matrix of Latent Variables 
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VGM     CMT       SD         TD         LCP        IL 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

VGM      0.97 
CMT       0.89       1.06 
SD           0.84       0.96       0.91 
TD           0.82       0.93       0.88       1.00 
LCP         0.73       0.83       0.79       0.77       1.01 
IL            0.89        1.00       0.95       0.92       0.83       1.00 

 
Goodness of Fit Statistics 
Degrees of Freedom = 77 

Minimum Fit Function Chi-Square = 127.12 (P = 0.00029) 
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 121.06 (P = 0.0010) 

Chi-Square Difference with 8 Degrees of Freedom = 109.07 (P = 0.0) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 44.06 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (18.07 ; 77.98) 
 

Minimum Fit Function Value = 0.32 
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.11 

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.046 ; 0.20) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.038 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.024 ; 0.051) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.94 
 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.53 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.46 ; 0.61) 

ECVI for Saturated Model = 0.61 
ECVI for Independence Model = 33.99 
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Chi-Square for Independence Model with 105 Degrees of Freedom = 13360.25 
Independence AIC = 13390.25 

Model AIC = 207.06 
Saturated AIC = 240.00 

Independence CAIC = 13464.93 
Model CAIC = 421.15 

Saturated CAIC = 837.47 
 

Normed Fit Index (NFI) = 0.99 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.73 
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 

Relative Fit Index (RFI) = 0.99 
 

Critical N (CN) = 338.14 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0080 

Standardized RMR = 0.023 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.96 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.94 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.62 

TI Ins 
Fitted Covariance Matrix 
 

VGM1  VGM2  VGM3   CMT1   CMT2   CMT3 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

VGM1    0.19 
VGM2    0.14       0.28 
VGM3    0.15       0.17       0.28 
CMT1     0.13       0.15       0.17       0.28 
CMT2     0.13       0.15       0.17       0.19       0.26 
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CMT3     0.15       0.17       0.19       0.20       0.24       0.33 
SD1        0.13       0.15       0.17       0.18       0.19       0.21 
SD2        0.15       0.17       0.19       0.20       0.21       0.23 
SD3        0.16       0.18       0.18       0.22       0.22       0.25 
TD1        0.14       0.16       0.18       0.19       0.20       0.22 
TD2        0.14       0.17       0.19       0.21       0.21       0.23 
TD3        0.15       0.17       0.19       0.20       0.20       0.23 
LCP1      0.10       0.11       0.12       0.13       0.14       0.15 
LCP2      0.13       0.15       0.16       0.17       0.18       0.20 
LCP3      0.10       0.12       0.11       0.14       0.14       0.16 
 
Fitted Covariance Matrix 

SD1      SD2       SD3       TD1       TD2      TD3 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

SD1       0.31 
SD2       0.24       0.31 
SD3       0.21       0.25       0.38 
TD1       0.19       0.21       0.23       0.35 
TD2       0.21       0.25       0.25       0.26       0.36 
TD3       0.20       0.22       0.24       0.25       0.27       0.33 
LCP1     0.13       0.15       0.16       0.14       0.15       0.15 
LCP2     0.18       0.20       0.21       0.19       0.20       0.19 
LCP3     0.14       0.16       0.17       0.15       0.16       0.16 
Fitted Covariance Matrix 

LCP1      LCP2     LCP3 
--------   --------    -------- 

LCP1       0.44 
LCP2       0.19       0.74 
LCP3       0.15       0.20       0.25 
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Fitted Residuals 
VGM1    VGM2   VGM3   CMT1  CMT2   CMT3 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

VGM1     0.00 
VGM2     0.00       0.00 
VGM3     0.00       0.01        0.00 
CMT1     0.01       0.00        0.01       0.00 
CMT2     0.01       -0.01       0.01       0.00       0.00 
CMT3     0.00       -0.01       0.01       0.00       0.00       0.00 
SD1        0.01        0.00        0.00       0.00       0.00       0.00 
SD2        -0.01       -0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 
SD3         0.00       -0.01       0.00       0.00      -0.01       0.00 
TD1         0.01       0.00        0.00       0.00       0.01       0.00 
TD2         0.00       -0.01      -0.01       0.00      -0.01      -0.01 
TD3        0.01         0.00      -0.01       0.00       0.00       0.00 
LCP1        0.00       0.03      -0.01      -0.01       0.00       0.00 
LCP2       -0.01       0.01       0.00      -0.01      -0.01      -0.02 
LCP3        0.00      -0.01      -0.01      -0.01       0.00      -0.01 
  
Fitted Residuals 

SD1      SD2       SD3        TD1       TD2       TD3 
--------   --------  --------   --------   --------   -------- 

SD1       0.00 
SD2       0.00       0.00 
SD3       0.00       0.00       0.00 
TD1       0.00       0.01       0.01       0.00 
TD2       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00 
TD3      -0.01       0.00       0.01      -0.01       0.00       0.00 
LCP1     0.01       0.01       0.01       0.00       0.01       0.00 
LCP2    -0.01       0.01       0.01       0.02       0.02       0.04 
LCP3    -0.01       0.01       0.00       0.00       0.00       0.00 



 

 

 

296 

 
Fitted Residuals 

 LCP1      LCP2    LCP3 
--------   --------   -------- 

LCP1       0.00 
LCP2      -0.02       0.00 
LCP3       0.00       0.00       0.00 
 
Summary Statistics for Fitted Residuals 
Smallest Fitted Residual =   -0.02 
Median Fitted Residual =    0.00 
Largest Fitted Residual =    0.04 
 
Stemleaf Plot 
 
- 2|1 
- 1|9 
- 1|43311000 
- 0|99998888777666655 
- 0|4444444443333332222110000000000000000000000 
0|111111122233333333444444 
0|556666778899 
1|00011223 
1|5568 
2| 

 
2|5 
3| 
3|7 
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Standardized Residuals 
VGM1     VGM2   VGM3   CMT1    CMT2    CMT3 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

VGM1       1.53 
VGM2       0.05        - - 
VGM3      -0.61       2.86       2.26 
CMT1       3.22      -0.07       1.74        - - 
CMT2       2.96      -1.69       1.82        - -        - - 
CMT3       0.84      -2.15       1.19        - -        - -        - - 
SD1           2.06       0.67      -0.65       0.76       0.70       0.90 
SD2          -1.65      -1.18      -0.87      -1.09      -1.54       0.73 
SD3          -0.77      -1.45      -0.93      -0.87      -1.55       0.01 
TD1           1.08      -0.34      -0.64      -0.51       2.50       0.46 
TD2           0.20      -1.45      -1.07      -0.75      -2.09      -2.14 
TD3           1.98       0.34      -1.13       0.31      -0.75       0.64 
LCP1        -0.36       2.12      -0.79      -0.65      -0.04       0.00 
LCP2        -0.78       0.34      -0.33      -0.67      -0.78      -1.52 
LCP3        -0.77      -1.88      -2.10      -1.54       0.53      -1.75 
 
Standardized Residuals 

SD1      SD2       SD3        TD1       TD2       TD3 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

SD1        - - 
SD2       0.32      -0.56 
SD3       1.55      -0.33      -0.53 
TD1       0.10       1.18       1.57        - - 
TD2      -0.55      -0.14       0.61       0.20      -0.92 
TD3      -2.24      -0.65       1.26      -1.92       0.83        - - 
LCP1      0.64       1.45       0.92      -0.16       0.71       0.08 
LCP2    -0.93        0.57       0.79       1.18       1.16       2.86 
LCP3    -1.35        2.97       0.71      -0.20      -0.37       0.50 
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Standardized Residuals 
 LCP1      LCP2     LCP3 
--------   --------   -------- 

LCP1        - - 
LCP2      -1.27        - - 
LCP3       0.83       0.70       0.83 
 
Summary Statistics for Standardized Residuals 
Smallest Standardized Residual =   -2.24 
Median Standardized Residual =    0.00 
Largest Standardized Residual =    3.22 
 
Stemleaf Plot 
- 2|22111 
- 1|9987665555 
- 1|4332111 
- 0|9999988888887766666555 
- 0|443332211000000000000000 
0|111223333 
0|555666677777788888899 
1|122223 
1|556678 
2|0113 
2|599 
3|002 
Largest Positive Standardized Residuals 
Residual for     VGM3 and     VGM2   2.86 
Residual for     CMT1 and     VGM1   3.22 
Residual for     CMT2 and     VGM1   2.96 
Residual for      LCP2 and      TD3   2.86 
Residual for      LCP3 and      SD2   2.97 



 

 

 

299 

 
TI Ins 
Qplot of Standardized Residuals 
3.5.......................................................................... 
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l   .                       xx x                                             . 
e   .                    *xx  .                                              . 
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-3.5.......................................................................... 
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Standardized Residuals 
 
The Modification Indices Suggest to Add the 
Path to  from      Decrease in Chi-Square    New Estimate 
VGM1      CMT                 8.1                 0.18 
SD2       LCP                13.7                 0.14 
 
The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 
Between    and     Decrease in Chi-Square    New Estimate 
SD2       VGM1                8.8                -0.01 
LCP3      SD2                14.1                 0.02 
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TI Ins 
Factor Scores Regressions 
ETA 
 

VGM1   VGM2  VGM3   CMT1   CMT2    CMT3 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

VGM      0.49       0.30       0.60       0.07       0.06       0.06 
CMT       0.08       0.04       0.17       0.35       0.31       0.32 
SD           0.09       0.05       0.21       0.19       0.17       0.18 
TD          0.10       0.02       0.08       0.09       0.08       0.08 
LCP        0.00      -0.01       0.24       0.08       0.07       0.07 
 
ETA 
 

SD1      SD2        SD3       TD1      TD2       TD3 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

VGM      0.07      0.05       0.23       0.02       0.09       0.04 
CMT      0.11       0.16       0.23       0.07       0.09       0.12 
SD          0.15       0.21       0.30       0.09       0.10       0.15 
TD          0.08       0.01       0.13       0.31       0.44       0.52 
LCP        0.06       0.08       0.15       0.04       0.04       0.06 
 
ETA 

LCP1      LCP2     LCP3 
--------   --------   -------- 

VGM       0.00       0.00       0.13 
CMT        0.02       0.02       0.10 
SD           0.02       0.02       0.13 
TD           0.01       0.01       0.05 
LCP         0.23       0.18       0.81 
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TI Ins 
Standardized Solution 
 
LAMBDA-Y 
 
VGM        CMT        SD         TD         LCP 
--------   --------   --------   --------   -------- 
VGM1       0.35        - -        - -        - -        - - 
VGM2       0.39        - -        - -        - -        - - 
VGM3       0.44        - -        - -        - -        - - 
CMT1        - -       0.43        - -        - -        - - 
CMT2        - -       0.44        - -        - -        - - 
CMT3        - -       0.49        - -        - -        - - 
SD1        - -        - -       0.43        - -        - - 
SD2        - -        - -       0.48        - -        - - 
SD3        - -        - -       0.52        - -        - - 
TD1        - -        - -        - -       0.49        - - 
TD2        - -        - -        - -       0.53        - - 
TD3        - -        - -        - -       0.51        - - 
LCP1        - -        - -        - -        - -       0.38 
LCP2        - -        - -        - -        - -       0.50 
LCP3        - -        - -        - -        - -       0.40 
 
GAMMA 
IL 
-------- 
VGM            0.90 
CMT            0.98 
SD             1.00 
TD             0.93 
LCP            0.83 
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Correlation Matrix of ETA and KSI 

VGM    CMT       SD         TD         LCP        IL 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

VGM      1.00 
CMT       0.88      1.00 
SD          0.90       0.97       1.00 
TD          0.83       0.90       0.92       1.00 
LCP        0.74       0.81       0.82       0.76       1.00 
IL            0.90       0.98       1.00       0.93       0.83       1.00 
 
PSI 
Note: This matrix is diagonal. 
 
VGM        CMT        SD         TD         LCP 
--------   --------   --------   --------   -------- 
0.19       0.05       0.00       0.14       0.32 
 
TI Ins 
Completely Standardized Solution 
 
LAMBDA-Y 

VGM     CMT        SD        TD        LCP 
--------   --------   --------   --------   -------- 

VGM1       0.79        - -        - -          - -           - - 
VGM2       0.74        - -        - -          - -           - - 
VGM3       0.83        - -        - -          - -           - - 
CMT1        - -       0.82        - -          - -           - - 
CMT2        - -       0.86        - -          - -           - - 
CMT3        - -       0.86        - -           - -           - - 
SD1        - -           - -          0.78        - -           - - 
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SD2        - -           - -          0.86        - -           - - 
SD3        - -           - -          0.84        - -           - - 
TD1        - -            - -        - -            0.83        - - 
TD2        - -            - -        - -            0.87        - - 
TD3        - -           - -        - -             0.89        - - 
LCP1        - -          - -        - -        - -              0.58 
LCP2        - -         - -        - -        - -               0.58 
LCP3        - -        - -        - -        - -                0.79 
 
GAMMA 
 
IL 
-------- 
VGM            0.90 
CMT            0.98 
SD                1.00 
TD                0.93 
LCP              0.83 
 
Correlation Matrix of ETA and KSI 
 

VGM     CMT       SD         TD        LCP        IL 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

VGM      1.00 
CMT       0.88       1.00 
SD          0.90       0.97       1.00 
TD          0.83       0.90       0.92       1.00 
LCP        0.74       0.81       0.82       0.76       1.00 
IL            0.90       0.98       1.00       0.93       0.83       1.00 
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PSI 
Note: This matrix is diagonal. 
 
VGM        CMT        SD         TD         LCP 
--------   --------   --------   --------   -------- 
0.19           0.05       0.00        0.14        0.32 
 
THETA-EPS 

VGM1  VGM2  VGM3   CMT1    CMT2     CMT3 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

VGM1     0.38 
VGM2      - -        0.45 
VGM3      - -        - -        0.32 
CMT1      - -        - -        - -            0.32 
CMT2       - -        - -        - -            - -           0.26 
CMT3       - -        - -        - -          -0.03        0.09        0.27 
SD1         - -        - -        - -             - -             - -         - - 
SD2         - -        - -        - -             - -            - -           - - 
SD3         - -        - -        -0.09        - -            - -           - - 
TD1        - -          - -        - -           - -            - -            - - 
TD2       -0.05      - -        - -            - -            - -           - - 
TD3        - -         - -        - -            - -            - -            - - 
LCP1        - -        - -        - -           - -            - -           - - 
LCP2        - -        - -        - -            - -           - -             - - 
LCP3        - -        - -        -0.08       - -           - -              - - 
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THETA-EPS 
SD1       SD2     SD3      TD1    TD2    TD3 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

SD1       0.40 
SD2       0.12       0.27 
SD3      -0.04        - -        0.30 
TD1        - -         - -           - -       0.32 
TD2        - -         0.04        - -        - -       0.24 
TD3        - -          - -          - -        - -        - -       0.21 
LCP1        - -        - -           - -        - -        - -       - - 
LCP2        - -        - -        - -        - -        - -          - - 
LCP3        - -        - -        - -        - -        - -          - - 
 
THETA-EPS 
 

LCP1    LCP2    LCP3 
--------   --------   -------- 

LCP1      0.67 
LCP2        - -        0.66 
LCP3        - -        - -         0.37 
 
Time used:    0.063 Seconds 
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