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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที ่21 2) สรา้งรปูแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำาทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา และ 3) ประเมนิ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นการวิจัยแบบผสมผสานซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ผลการวิจัย
ปรากฏดังนี้

1. ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ ที่ทันสมัย 2) การบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำางาน 
และ 5) การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวคิดหลักการ 
ประกอบดว้ย แนวคิดหลักการ และวตัถปุระสงค์ สว่นที ่2 การพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิาร 
สถานศึกษา ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียน ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา และการจัดการความรู้ในสถาน
ศึกษา และส่วนที่ 3 การประเมินผลหลังการพัฒนา 
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3. ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยภาพรวม พบว่า อยู่
ในระดับมาก ส่วนด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้นำาทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบ เขตพื้นที่การศึกษา

Abstract
The research aimed to 1) study instructional leadership for school administrators 

in 21st century under the Secondary Educational Service Area Office, 2) create the model 
of instructional leadership development for school administrators in 21st century under the 
Secondary Educational Service Area Office, 3) evaluate the model for the development for 
school administrators in 21st century under the Secondary Educational Service Area Office. 
Descriptive research methodology consisted of 3 procedures. The salient points found that ; 

1. The instructional leadership for school administrators in 21st century under 
the Secondary Educational Service Area Office was consisted of 5 domains: modern  
vision, curriculum management and instructional management, Human resources  
development, Networking educational cooperation and development of learning organization. 
the instructional leadership for school administrators in 21st century under the Secondary 
Educational Service Area Office as whole was at a high level. 

2. Development model of the instructional leadership for school administrators in 
21st century under the Secondary Educational Service Area Office has three parts ; namely 
the concepts and principle, leadership development, and evaluation.

3. The evaluation of the development model of the instructional leadership for school 
administrators in 21st century under the Secondary Educational Service Area Office found 
that on feasibility was at a high level, while on utility was at a highest level.

Keywords: Instructional leadership, instructional leadership development model, secondary 
educational service area 

บทนำา
กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้สถานการณ์

โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นปัจจัย
ท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่จำาเป็น
ตอ้งสรา้งใหเ้กดิความสมดุลและยัง่ยนืมกีารพ่ึงพา
ตนเองมากขึ้น เพื่อนำาไปสู่ความเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้บนพื้นฐานการสร้างนวัตกรรมและ
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปรับตัว  
รู้เท่าทัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา (สำานัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2550: 1) 
การเปลี่ยนผ่านสังคมทำาให้เกิดการสั่งสมทุนที่
เป็นรากฐานสำาคัญของสังคมในแต่ละยุค ที่จะ
เปล่ียนผ่านไปสู่สังคมยุคใหม่ สังคมที่พร้อมจะ
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ใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ พร้อมกับ
กำาลังเปลี่ยนจากสังคมฐานความรู้เป็นโลกหลัง
สังคมฐานความรู้ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นใน
ระดับโลกและระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศให้มีความก้าวหน้า ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมอืง ประเทศทีเ่จรญิแลว้จะมรีะบบ
การศึกษา ท่ีมีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ 
ความสามารถเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป (จินตนา  
สุจจานันท์, 2556: 17) 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและ
การแข่งขันที่สูง จำาเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพ
คนให้มีความรู้ มีสมรรถนะ สามารถปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือความสำาเร็จในการ
แข่งขันของประเทศในศตวรรษที่ 21 การศึกษา
เป็นรากฐานของการพัฒนา เพราะการศึกษา
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาศักยภาพ 
และขีดความสามารถให้สามารถดำารงชีวิตอย่าง
มีความสุขท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
นอกจากน้ันคนทีม่กีารศกึษายังสามารถนำาความรู้
ทีไ่ดรั้บจากการศกึษา ไปใช้ทรพัยากรอืน่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ดังคำากลา่วทีว่า่ การศกึษาพัฒนาคน
เพ่ือให้คนไปพฒันาชาต ิทำาใหเ้กดิการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป (จินตนา สุจจานนท์, 2556: คำานำา) 
การปฏิรูป การเรียนรู้เป็นหัวใจของการปฏิรูป
การศึกษา คือ การให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดและ
กระบวนการเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้  
ซึ่งถือเป็นข้ันตอนสำาคัญในกระบวนการเรียนรู้ 
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาเน้นให้ 
คนมีปัญญา การศึกษาในยุคนี้เน้นรูปแบบชุมชน
การเรียนรู้ การศึกษาเพื่อปวงชน การร่วมมือจาก
ปวงชน เป็นการศกึษาทีเ่นน้การเรียนวธีิการเรยีนรู ้
การจดัการศึกษาเพือ่พัฒนาใหค้นยคุใหมม่คีวามรู้
ด้านภาษา ที่จะสามารถสื่อสารได้ในระดับสากล
ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (พิมพันธ์ เตชะคุปต์, 
2557: 43-44) ในศตวรรษที่ 21 เน้นทักษะการ

เรียนรู้ข้ันที่สูงข้ึน โดยเฉพาะทักษะ การประเมิน
ค่าจะถูกแทนที่โดยทักษะการนำาเอาความรู้ใหม่
ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557: 
84) ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จะ
เป็นหลักสูตรที่เน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์ ดังนั้น  
การให้การศึกษาสำาหรับศตวรรษที่ 21 ต้อง
เปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบด้ังเดิม
ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ที่ให้โลกของนักเรียนและ
โลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ
เรยีนรู ้เปน็การเรยีนรูท่ี้ไปไกลกวา่การไดร้บัความรู ้
แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 น้ัน ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการบริหาร
จัดการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตลอด
จนการสร้างสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุด นอกจากนี้ 
ยังต้องเป็นผู้ที่มีความตระหนักเห็นความสำาคัญ
ของงานวิชาการอยู่เสมอ มีความรู้ความสามารถ
ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให้มีลักษณะสำาคัญ
ต่อการเป็นองค์กรหลักในการปฏิรูปการเรียนรู้  
(ธีระ รุญเจริญ, 2550: 155) บทบาทความเป็น
ผูน้ำา ทางวชิาการของผูบ้รหิารจงึมคีวามสำาคญัและ
ส่งผลโดยตรงต่อความสำาเร็จของสถานศึกษา แต่
จากการประชมุทางวิชาการ ครัง้ที ่2 ป ีพ.ศ. 2557 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกสังกัดในภาพรวม
ยังมีจุดอ่อนด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ 
ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552: 84-85) สอดคล้องกับข้อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
ที่ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาทางวิชาการ โดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากร ทางการ
ศึกษา และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 2) 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 242 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสำาคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ในการกำากับติดตาม การสอนของ
ครู และใช้ภาวะผู้นำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำาทางวิชาการ พบว่า 
ภาวะผู้นำาทางวิชาการ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน ภาวะผู้นำาทางวิชาการ เป็นส่วน
หนึ่งของภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา อีก
ทั้งภาวะผู้นำาทางวิชาการยังมีอิทธิพลทางตรงต่อ
แรงกดดันทางวิชาการ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาวะผู้นำาทางวิชาการมี
ความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรและงานวิชาการ และส่งผลโดยตรง
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Jana Michelle  
Alig-Mielcarek, 2005: 104 ; Cotton, 2003: 
17) สอดคล้องกับผลสำารวจใน A Mission of  
the Heart Public, Agenda spring (2008: 
10) ที่พบว่า การบริหารจัดการทางวิชาการเป็น 
สิ่งสำาคัญอย่างยิ่งยวดในการจะเป็นผู้นำาที่ดี 

ดังนั้น จะเห็นว่าภาวะผู้นำาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่  21  
มีความสำาคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนคุณภาพของ
สถานศึกษา คุณภาพครูและบุคลากรการศึกษา 
เพื่อนำาไปสู่คุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของประชากรในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจึงสนใจ 
ที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
เพื่อนำาเสนอ เป็นสารสนเทศและแนวทางในการ 
พัฒนาภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาอันจะ 
ส่งผลต่อความสำาเร็จของการขับเคลื่อนคุณภาพ
สถานศึกษา คุณภาพของครบูคุลากร และคุณภาพ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

2. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะ 
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ศตวรรษที ่21 สังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา 

3. เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในศตวรรษที่  21 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. การศึกษาภาวะผู้นำาทางวิชาการของ

ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ภาวะผู้นำาทาง
วชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ในศตวรรษที ่21 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวิจยัเปน็แบบวิเคราะหเ์อกสาร 
งานวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย โดย
สรุปประเด็นสำาคัญเพื่อกำาหนดองค์ประกอบ
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
แบบสอบถามภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
1-42 ปกีารศกึษา 2557 จำานวน 330 คน กำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซซี่ และ
มอร์แกน (บุญชม ศรีสะอาด, 2546: 40) และ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งระดับช้ันภูมิ (Stratified  
random sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ผู้วิจัยส่งและรับคืนแบบสอบถามทางไปรษณีย์
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูป สถิติที่ ใช้ ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

2. การสร้างรปูแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษ 
ท่ี 21 สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

 ขั้นที่ 2.1 การเลือกประเด็นที่เหมาะ
สมที่ควรพัฒนา โดยการนำาผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จากขั้นตอนที่ 1  
มาพิจารณา มี เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  
โดยนำาผลการศึกษาในแต่ละด้านที่มีค่าน้ำาหนัก 
0.75 ข้ึนไป มาใช้ในการกำาหนดเป็นประเด็น
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่  21 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษา ที่ควรได้รับการพัฒนา

 ขั้นที่  2.2 การสร้างรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา โดยกำาหนดโครงสร้างและ 
องค์ประกอบของรูปแบบจากศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัย และหลักการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปแบบ

 ขั้นที่ 2.3 การยืนยันรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษา ผู้ วิจัยดำาเนินการจัดสัมมนาอิงกลุ่ม 
ผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จำานวน 8 คน 
เพื่อศึกษาความถูกต้อง และความเหมาะสมของ
รูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
การเลือกแบบเจาะจง จำานวน 8 คน มีเกณฑ์การ
พิจารณาคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ ผู้อำานวยการ
สถานศึกษา ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหาร

สถานศึกษา ในโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School) ไม่น้อยกว่า  
5 ป ีจำานวน 5 คน ผู้อำานวยการหรอืรองผู้อำานวยการ 
สำ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา  
ผู้รบัผิดชอบกลุม่งานสง่เสรมิการศกึษา จำานวน 1 คน  
ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน วทิยฐานะเชีย่วชาญ จำานวน 
1 คน นักวิชาการหรืออาจารย์ผู้สอนสาขาการ
บริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 1 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน
ความถกูตอ้ง ความเหมาะสมของรปูแบบ และแบบ
บันทึกการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เช่ียวชาญ วิเคราะห์
ข้อมูลผลการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธี
อุปนัย และฉันทามติผู้เชี่ยวชาญ (Consensus) 

3 . การประเมินรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่  21 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษา

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความเป็นไปได้ 
และความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบ การพัฒนา
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จำานวน 30 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขตพื้นที่ ภาคกลาง  
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

 

ผลการวิจัย
1. ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 5 
ด้าน ได้แก่ 1) การมีวิสัยทัศน์ ที่ทันสมัย 2) การ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3) การ
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พัฒนาศักยภาพบุคลากร 4) การสร้างเครือข่าย
ความรว่มมือการทำางาน และ 5) การพัฒนาองค์กร
แห่งการเรยีนรู้ ภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวคิด
หลักการ ประกอบด้วย แนวคิดหลักการ และ
วัตถุประสงค์ ส่วนที่ 2 การพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 
หนว่ยการเรยีน ไดแ้ก ่วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการ
ศึกษา และการจัดการความรู้ในสถานศึกษา และ
ส่วนที่ 3 การประเมินผลหลังการพัฒนา 

3. ผลการประเมินความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดย
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความ
เป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาภาวะผู้นำาทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พบ
ว่า ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ที่ 
ทันสมยั การบรหิารหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการทำางาน และการพัฒนาองค์กร

แห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารในยุค
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่สภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วซึ่ งส่ ง 
ผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ต้องสนองตอบการเปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ผู้บริหาร 
สถานศึกษา จึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย 
สามารถบริหารจัดการเรียนรู้ และการพัฒนา
คุณภาพบุคลากร การทำางานกับเครือข่ายต่างๆ 
และการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ที่มีพัฒนาการอย่างยั่งยืนและมั่นคงใน
ยุคศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เกรยีงศกัดิ ์วงศร์ตันะ (2558: 175-179) ทีท่ำาการ
วิจยัเรือ่ง รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทางวิชาการ 
ของ ผู้บริหารสถานศึกษา สั ง กัด เขตพื้ นที่  
การศึกษาประถมศึกษาใน ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ผลวิจัย พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำา 
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 
การมีวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ การนิเทศกำากับติดตาม 
และประเมินผล การเรียนการสอน การสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการ
พัฒนาวิชาชีพครู และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Murphy (1990: 91) ที่กล่าวว่า ในศตวรรษ
ที่ 21 ผู้นำาโรงเรียนในอนาคตต้องให้นักเรียน
มีประสบการณ์ทางการศึกษา ที่ซับซ้อน มี
แนวทางความคดิทางการศึกษาแบบใหม ่ผูบ้รหิาร 
สถานศึกษาต้องมีความรู้กว้างขวาง และมีความ
รู้เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู้ และมุมมอง 
ของการเปน็ผูบ้รหิารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21  
ผูบ้ริหารสถานศกึษาตอ้งสรา้งองคก์รและปรบัปรงุ
ระบบใหมเ่พือ่ใหส้อดคล้องกับโครงสรา้งสงัคมใหม ่ 
มีความรู้ในการสอนและหลักสูตรที่เน้นทักษะ  
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ในการเป็นผู้นำา จากที่เน้นการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้และผู้บริหารในฐานะผู้นำา ทางวิชาการ
ถือเป็นแกนกลางของความพยายามในฐานะผู้มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล จัดระเบียบองค์การ ผู้นำาและ
ผู้ประเมิน เพื่อการรับประกันความก้าวหน้าทาง
วิชาการของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
ทำาให้นักเรียนประสบผลสำาเร็จในการเรียนรู้สูงขึ้น 

ภาวะผู้นำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาในศตวรรษที ่21 พบวา่ ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ค่า
เฉลีย่มากทีส่ดุ ไดแ้ก ่ด้านการมวีสิยัทศันท์ีท่นัสมยั 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคล
สำาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของสถานศึกษา
โดยเฉพาะดา้นวชิาการ ใหบ้รรลเุปา้หมายคณุภาพ 
ผู้เรียนสำาหรับศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีวิสัยทัศน์ที่
ทันสมัยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อที่
กำาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ให้ก้าวทนัการเปลีย่นแปลงอนัจะสง่ผลถงึคณุภาพ
ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป สอดคล้อง
กับแนวคิดของธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  
(2558: 68) ที่กล่าวว่า วิสัยทัศน์ภาวะผู้นำา 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็น 
องค์ประกอบของระบบการศึกษาของประเทศ
ที่ประสบความสำา เร็จ การมีวิสัยทัศน์และ
ภาวะผู้นำาที่ เข้มแข็ง ผู้บริหารจะต้องมีวิสัย
ทัศน์ที่ กว้ า ง ไกล มี เ ป้ าหมายและทิศทาง
ที่ ชัดเจนและจะต้องมีความกล้าหาญในการ
ตัดสินใจเพื่อให้เป็นในทิศทางนั้น และแนวคิด
ของ Hoover (1998: 3020-A) ที่กล่าวว่า  
การ เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วของโลกใน 
ยุคปัจจุบัน ผู้บริหารจำาเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรม 
ตลอดจนมุมมองของตนให้สอดคล้องกับความ
คาดหวังของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง  
ในการพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน และ
งานวิจัยของ Hopkins, Harris และ Jackson 

(1997: 34-35) ทีไ่ดส้รปุรายงานโครงการพฒันา
โรงเรยีนเกีย่วกบัลกัษณะภาวะผูน้ำาทางวชิาการวา่ 
ผูน้ำาทางวชิาการเปน็ผูท้ีม่คีวามสามารถแสดงออก
อย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่ทรงคุณค่าและวิสัยทัศน์ 
(Values and vision) ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และมี
ความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงหลักการ พฤติกรรม
และโครงสร้างที่จำาเป็นเพื่อส่งเสริมและดำารงสิ่งที่
ทรงคุณค่าและวิสัยทัศน์นั้น 

2. ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
ศตวรรษที ่21 สังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
แนวคิดหลักการ ประกอบด้วย แนวคิดหลักการ 
และวัตถุประสงค์ ส่วนที่ 2 การพัฒนาภาวะผู้นำา
ทางวิชาการของผู้บรหิารสถานศกึษา ประกอบดว้ย 
5 หน่วยการเรียน ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
การพฒันาศกัยภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการ
ศึกษา และการจัดการความรู้ในสถานศึกษา และ
สว่นที ่3 การประเมนิผลหลงัการพฒันา ประกอบ
ด้วย วัตถุประสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา กิจกรรม สื่อ/
แบบทดสอบ และเกณฑ์การประเมิน รูปแบบการ
พัฒนานี้ เป็นรูปแบบเชิงภาษา และรูปแบบเชิง
สาเหต ุสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Keeves (1988: 
7) ซึ่งกล่าวว่า เป็นรูปแบบความคิดที่แสดงออก
ผา่นทางการใชภ้าษาดว้ยการพดูหรือการเขยีนเพือ่
อธิบายโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์
ต่างๆ และรูปแบบเชิงสาเหตุเป็นรูปแบบที่แสดง
ถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปร
ต่างๆ เป็นรูปแบบที่สามารถพัฒนาผู้เข้ารับ การ
พัฒนาได้ดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิตติพศ 
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พลพิลา (2556: 111-114) ได้พัฒนารูปแบบ 
การพัฒนาภาวะผูน้ำาการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สานศกึษาขนาดเลก็ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอตุรดิตถ ์
พบว่า รูปแบบการภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การ
ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มีส่วนประกอบ 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนท่ี 1 องค์ประกอบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 1) แนวคิด
ภาวะผู้นำา การเปลี่ยนแปลง 2) การศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการการพัฒนา และ 
3) การจัดทำาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึก
อบรมและเอกสารประกอบการฝึกอบรมส่วนที่ 2 
กระบวนการพฒันา ประกอบด้วย 1) การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 2) การปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาตาม
วงจรคุณภาพ PDCA และ 3) การนิเทศติดตาม 
และ ส่วนที่ 3 การตรวจสอบยืนยันรูปแบบ และ
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของเกรยีงศกัด์ิ วงศร์ตันะ 
(2558: 175-179) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
พบว่า ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบ  
2) วัตถุประสงค์ 3) เอกสารประกอบการพัฒนา 
4) กระบวนการของรูปแบบ และ 5) การติดตาม
ผลและการประเมินผล 

3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มากที่สุด ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวคิดหลักการ 
ระดับมาก และผลประเมินความเป็นประโยชน์
ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา ทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่ 
ส่วนที่ 1 แนวคิดหลักการ ทั้งนี้อาจเน่ืองจากรูป
แบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการที่ ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น มีกระบวนการ พัฒนาที่เป็นระบบ 
ถูกต้องตามหลักการ แนวคิดทฤษฎีการสร้างและ
การพัฒนารูปแบบ ผ่านการตรวจสอบและการ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมี
ความเชี่ยวชาญอย่างมีขั้นตอน สอดคล้องกับผล
การวิจัยของอ้อย สงึมรัมย์ (2554: 192-196)  
ทีไ่ดศ้กึษา รปูแบบการพฒันาพฤตกิรรมภาวะผูน้ำา
ทางวิชาการชองผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
รูปแบบที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากถงึมากทีส่ดุ และมคีวามเปน็ไปไดอ้ยูใ่น ระดบั
มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสรรฤดี ดีปู่  
(2553: 207-212) ที่วิจัยเรื่อง รูปแบบการ
พฒันาภาวะผูน้ำาของอาจารยท์ีป่รกึษาฝา่ยกจิการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
พบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาของอาจารย์
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นรูปแบบ ที่มี
แนวคิดและหลักการกำากับการพัฒนาภาวะผู้นำา
เป็นไปตามหลักวิชาการ มีกระบวนการน่าสนใจ 
ผลการประเมนิ รปูแบบทีส่รา้งข้ึนมคีวามเหมาะสม 
อยู่ใน ระดับมากถึงมากที่สุด มีความสอดคล้อง
อยู่ใน ระดับมากถึงมากที่สุด และมีความเป็นไป
ได้อยู่ใน ระดับมากถึง มากที่สุด และการประเมิน
รูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญถือเป็นวิธีการทางการ
ศึกษา เป็นการวิพากษ์ทางการศึกษา ที่ต้องอาศัย
ผู้ เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงเป็นเครื่องมือ
ประเมิน และแนวความคิดของ Keeves (1998: 
7) ที่กล่าวว่า จุดมุ่งหมายสำาคัญของการทดสอบ
แบบจำาลองเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ของแบบจำาลองในการปฏิบัติจริง



Journal of Education, Mahasarakham University 247 Volume 13 Number 3 July-September 2019 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผล 

ก�รวิจัยไปใช้

1.1 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
วชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษา ในศตวรรษที ่21 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศกึษาในสงักดั ไดต้ามสภาพปญัหา ความตอ้งการ 
และความจำาเป็นของผู้บริหารสถานศึกษา และ 
ผู้บริหารการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่

1.2 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 
21 น้ีสามารถนำาไปประยกุตใ์ช้ในการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศึกษาในสังกดั
ตา่งๆ ได ้เชน่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานการอาชีวศึกษา

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รทำ�วิจัย 
ครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
อื่น เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 
ผู้บริหารสถานศึกษาสั ง กัดสำ านั กงานการ
อาชีวศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ที่ ตรงกับสภาพปัญหา และความต้องการ 
การพัฒนาของผู้บริหารสังกัดต่างๆ ต่อไป

2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที ่21 สังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา 
จำาแนกตามขนาดสถานศึกษา เชน่ ขนาดใหญ ่และ
ขนาดใหญ่พเิศษ เพือ่พฒันาภาวะผูน้ำาทางวิชาการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการต่อไป

2.3 ดา้นการพฒันาองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ 
ได้แก่ การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งใน
ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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