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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ  และ 2) ศึกษาระดับ
ความคิดเห็นภาวะผู้น าของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
จังหวัดอ านาจเจริญ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ ได้จากการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie  & Morgan)  จ านวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 51 ข้อ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.60 - 1.00 
และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ด้ ว ย วิ ธี ก าร วิ เค ร าะห์ อ งค์ ป ระก อบ ห ลั ก  (Principal 
Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแว
ริแมกซ ์(Varimax Rotation) ผลการวิจัย  พบว่า 

1)  องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ มีจ านวน 9 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและประเมินผล (2) การสร้างบรรยากาศทางวิชาการ  (3) การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้  (4) 
การก าหนดพันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา (5) การบริหารจัดการหลักสูตร (6) การพัฒนา
วิชาชีพครู (7) การก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา (8) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และ (9) การ
ส่งเสริมยกระดับวิชาชีพครู สามารถอธิบายองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ  ได้ร้อยละ 77.141  

                                                 
1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลยันครราชสีมา 
2 อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลยั วิทยาลยันครราชสีมา 
3 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา 
4 บัณฑิตวิทยาลยั วิทยาลัยนครราชสีมา 
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    2) ระดับความคิดเห็นภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.85, SD = 0.771) 
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ, องค์ประกอบ, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research are 1) to study the academic leadership of 
school administrator of district non formal education centers in Amnat Charoen 2) to 
study the leadership thinking level of managements in academic of school 
administrator of district non formal education in Amnat Charoen. The data sampling 
of education management and teacher and staff in academic leadership of school 
administrator of district non formal education centers in Amnat Charoen the random 
sampling size total 113  people from Krejcie & Morgan table. The instrument used in 
this study was a questionnaire scale 5 level total 51 item. There got score between 
0.60 – 1.00 with the reliability 0.98 The data analysis by Exploratory Factor Analysis : 
EFA and the analysis method with Principal Component Analysis and Orthogonal 
Rotation by Varimax Rotation. The research results : as below 
 1) The elements of academic leadership of school administrator of district 
non formal education centers in Amnat Charoen total 9 elements are 1) supervision, 
control, follow up and evaluation 2) Creating an atmosphere of academic 3) 
Innovation Learning 4) Mission and Gold of organization had determine 5) Curriculum 
management 6) teaching profession development 7) Vision of organization had 
determine 8) Creating an atmosphere of learning 9) Supporting teaching profession 
for upgrade them. This research can explain about the academic leadership of school 
administrator of district non formal education centers in Amnat Charoen at statistic 
score 77.141 
 2) The thinking level of academic leadership of school administrator of district 
non formal education centers in Amnat Charoen on overall are excellent X = 3.85,  
SD = 0.771 
 
Keywords: academic leadership, element, non formal education  
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บทน า 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่างมีความสุขโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในความ 
เป็ น ไทย รู้ จั กรักษาผลประโยชน์ ส่ วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั้ งส่ งเสริมศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก
พ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นความมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 25453 (ส านักทดสอบทางการศึกษา 2553 : 1-3) 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งที่จะท าให้เกิดความร่วมมือของครูในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมพูนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Leithwood, 2006) ซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่เชื่อ
ว่าภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นบทบาทที่ท าให้ผู้บริหารประสบความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา 
(Higginson, 2011) รูปแบบภาวะผู้น าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับผู้บริหารสถานศึกษาที่เอาใจใส่กับ
งานการเรียนการสอนของสถานศึกษาเป็นหลัก หากจะพัฒนาสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีความเป็นผู้น า
ทางวิชาการและหลักสูตร (MacNeill และคณะ, 2003) และจากการศึกษาของ Higginson (2011) 
พบว่าสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีเกิดจากผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้โอกาสครูในการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาตนเอง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
พันธกิจของสถานศึกษา (Higginson, 2011) การเรียนรู้ของนักเรียน การสอนที่มีคุณภาพ และการจัด
องค์การที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
เพ่ือด าเนินการให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน (Dimmock & Walker, 2005)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ 

2. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นภาวะผู้น าของผู้ บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน  160 คน  
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน  113 คน ได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2553 : 162-165) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น  2  ตอน คือ  
ตอนที่  1  สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่  2  สอบถามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ ที่มีต่อองค์ประกอบของภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC  0.60-1.00  และหาค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ (Reliability) ทั้งฉบับ โดยค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2553 : 197) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 

การเก็บรวมรวมข้อมูล จัดส่งถึงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 113 คน โดยการส่งและตอบรับที่ส านักงานศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 107 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 94.69  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean = X )  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation : S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Exploratory  
Factor  Analysis)  ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal  Component  Analysis)  
และหมุนแกนขององค์ประกอบแบบตั้ งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีการวารีแมกซ์ 
(Varimax  Rotation)    
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด (Correlation Matrix) ด้วยเทคนิคของ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO พบว่า ตัวแปรมีค่าเท่ากับ .877 
ซึ่งมีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าตัวแปรทั้งหมดมีความเหมาะสมในระดับดีมาก  และผลการทดสอบ 
Bartlett’s Test of Sphericity พบว่ามีนัยส าคัญที่ระดับ  .00 แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรทั้งหมดมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

2.  ผลการสกัดองค์ประกอบขั้นต้น (Factor Extraction) โดยใช้วิธี Principal Component 
Analysis ปรากฏว่า จากตัวแปรที่น ามาสกัดองค์ประกอบ จ านวน 51 ตัว องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน 
(Eigenvalues) มากกว่า 1.0 ก าหนดจ านวนตัวประกอบล่วงหน้า ร้อยละของความแปรปรวนสะสม 
60% ขึ้นไป 



               JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.1  January – April  2017            233. 

 3. ผลการหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบร่วมที่ชัดเจน 
โดยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal) เป็นการหมุนแกนที่ยังคงให้แกนองค์ประกอบตั้งฉากกัน 
หมายความว่า องค์ประกอบที่ได้เป็นอิสระต่อกันด้วยวิธีการวารีแมกซ์ (Varimax) ชี้ให้เห็นว่าว่า 
องค์ประกอบที่ 1 มีค่าไอเกน 5.705 องค์ประกอบที่ 2-9 มีค่าไอเกนตั้งแต่ 3.410-4.546 ผลการสกัด
องค์ประกอบขั้นต้น และการหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการสกัดองค์ประกอบและการหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก 

Component 
 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
%  of 
Variance 

Cumulative 
% Total 

%  of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 23.969 46.997 46.997 5.705 11.187 11.187 
2 2.789 5.469 52.466 4.546 8.915 20.102 
3 2.410 4.726 57.192 4.418 8.662 28.764 
4 2.057 4.034 61.226 4.410 8.647 37.411 
5 1.682 3.298 64.524 4.376 8.580 45.991 
6 1.585 3.107 67.632 3.972 7.787 53.778 
7 1.315 2.578 70.210 3.597 7.053 60.831 
8 1.283 2.516 72.725 3.526 6.913 67.744 
9 1.160 2.275 75.001 3.410 6.686 74.430 

 
 4. การให้น้ าหนักในแต่ละองค์ประกอบเป็นค่าน้ าหนักองค์ประกอบหลังการหมุนแกนแล้ว
จากตาราง   Rotated Component Matrix ปรากฏว่า องค์ประกอบที่ 1 มีค่าน้ าหนัก 0.563-0.706 
องค์ประกอบที่  2 มีค่ าน้ าหนั ก  0.434-0.671 องค์ประกอบที่  3 มีค่ าน้ าหนั ก  0.540-0.786 
องค์ประกอบที่ 4 มีค่าน้ าหนัก 0.407-0.758 และองค์ประกอบที่ 5 มีค่าน้ าหนัก 0.442-0.791 
องค์ประกอบที่  6 มีค่ าน้ าหนั ก  0.600-0.808 องค์ประกอบที่  7 มีค่ าน้ าหนั ก  0.710-0.797 
องค์ประกอบที่ 8 มีค่าน้ าหนัก 0.646-0.743 และองค์ประกอบที่ 9 มีค่าน้ าหนัก 0.455-0.743 โดย
พิจารณาตัวแปรที่มีค่าน้ าหนัก 0.30 ขึ้นไป  จากตัวแปร 51 ตัว ปรากฏว่า วิเคราะห์จัดเข้า
องค์ประกอบใหม่ได้ 50 ตัว โดยตัวแปรที่ 33 มีค่าน้ าหนักไม่ถึง 0.3 จึงตัดทิ้งไป ดังนี้ 
  องค์ประกอบ 1 มี 9 ตัวแปร คือ ข้อ 47, 45, 49,44,50,42,41,48, และ 43 ผู้วิจัยตั้งชื่อ
องค์ประกอบนี้ว่า ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล มีตัวแปรดังนี้   



234            JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.1  January – April  2017               . 

  - ผู้บริหารแนะน าครูผู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีหลังจากการนิเทศ
การเรียนการสอน 

  - ผู้บริหารให้ค าแนะน าครูเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
  - สถานศึกษามีคณะกรรมการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอน 
  - ผู้บริหารเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อพบปะครู และผู้เรียนอยู่เสมอ 
  - ผู้บริหารน าผลการประเมินจากการนิเทศทุกครั้งเพ่ือน ามาปรับปรุงในการพัฒนางาน 

และการจัดการเรียนการสอนของครู 
  - ผู้บริหารให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แก่ผู้มาปฏิบัติงานใหม่อย่างเป็นกัลยาณมิตร 
  - ผู้บริหารร่วมกับครูวางแผนการนิเทศภายในเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนางาน

และการจัดการเรียนการสอน 
  - ผู้บริหารร่วมกับครูอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการหาแนวทางพัฒนา

ผู้เรียน 
  - ผู้บริหารสังเกตการสอนของครูทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

  องค์ประกอบ 2 มี 7 ตัวแปร คือ ข้อ 35, 34, 31, 30, 29, 46, และ 27 ผู้วิจัยตั้งชื่อ
องค์ประกอบนี้ว่า ด้านการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ มีตัวแปรดังนี้   

  - ผู้บริหารร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนในด้านวิชาการของสถานศึกษา  
  - ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน  
  - ผู้บริหารใช้เทคนิคการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร และยอมรับฟังความคิดเห็น

ทางด้านวิชาการโดยยึดหลักประชาธิปไตย  
  - ผู้บริหารมีการกระตุ้นและพัฒนาในด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ  
  - ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูที่มีผลงานดีเด่นได้เผยแพร่ผลงานให้กับครูในสถานศึกษา

และครูในสถานศึกษาอ่ืนๆ 
  - ผู้บริหารสะท้อนผลกลับให้กับครูหลังจากมีการนิเทศการเรียนการสอน 
  - ผู้บริหารส่งเสริม ให้ความรู้ ให้ครูทาวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนของตนเอง 
 องค์ประกอบ 3 มี 5 ตัวแปร คือ ข้อ 17, 16, 15, 18 และ 19 ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบนี้

ว่า ด้านการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ มีตัวแปรดังนี้  
  - ผู้บริหารส่งเสริม และสนับให้ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ  
  - ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาแผนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ๆ 
  - ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้ครูเขียนแผนการสอนอยู่เสมอ 
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  - ผู้บริหารสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  - ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้วิธีวัดและประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย และประเมินตาม

สภาพจริงของผู้เรียน 
 องค์ประกอบ 4 มี 6 ตัวแปร คือ ข้อ 6, 5, 7, 9, 8 และ 10 ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 

ด้านการก าหนดพันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา มีตัวแปรดังนี้   
  - ผู้บริหาร มีการก าหนดนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมโดยคานึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน  
  - ผู้บริหารน าผลการประเมินผลส าเร็จจากการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์ พันธกิจให้ทันสมัย  
  - ผู้บริหาร ก ากับ ติดตาม ให้บุคลากรทุกฝ่ายด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  - ผู้บริหารก าหนดภารกิจหน้าที่ของคนตามสายงาน ที่ปฏิบัติ โดยออกคาสั่งเป็นลาย

ลักษณ์อักษรชัดเจนให้ทราบ 
  - ผู้บริหารสนับสนุนส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานต่อชุมชน 
  - ผู้บริหารใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการวางแผนจัดท าและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา 
 องค์ประกอบ  5 มี  7 ตัวแปร คือ ข้อ 13, 12, 14, 32, 51, 11และ 36 ผู้ วิจัยตั้ งชื่อ

องค์ประกอบนี้ว่า ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร มีตัวแปรดังนี้   
 - ผู้บริหาร กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา

และผลกระทบที่เกิดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสม่าเสมอ 
 - ผู้บริหารเป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อความต้องการ

ของท้องถิ่น 
 - ผู้บริหารคอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือครูในการปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการ

เรียนการสอน 
 - ผู้บริหาร เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้ปรึกษาหารือด้านการจัดการเรียน ด้วย

บรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นมิตร  
 - ผู้บริหารร่วมอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการหาแนวทางการพัฒนา

ผู้เรียนกับคณะครู 
 - ผู้บริหารน าปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นแนวทางการน าหลักสูตร

แกนกลางของชาติสู่สถานศึกษา 
 - ผู้บริหารส่งเสริมให้คณะครูมีเจตคติที่ดีต่อการประเมินตนเองเพ่ือน าผลการประเมิน

มาพัฒนาตนเอง  
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 องค์ประกอบ 6 มี 4 ตัวแปร คือ ข้อ 21, 20, 22 และ 23 ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 
ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู มีตัวแปรดังนี้   

 - ผู้บริหารร่วมกับครูในการก าหนดเป้าหมายทางวิชาชีพ 
 - ผู้บริหารมีบทบาทในการวางแผนพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้ความต้องการของครูเป็นฐาน 
 - ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณให้ครูเข้าร่วมการอบรม ทั้งของภาครัฐและเอกชน

เพ่ือให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู 
 - ผู้บริหารเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษามาให้ความรู้แก่ครูเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพครู 
 องค์ประกอบ 7 มี 4 ตัวแปร คือ ข้อ 2, 1, 4 และ 3 ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ด้าน

การก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา มีตัวแปรดังนี้   
 - ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และกรรมการสถานศึกษาร่วมกันก าหนด

แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของสถานศึกษา 
 - ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ ครู บุคลากร และกรรมการสถานศึกษาร่วมกันก าหนด

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา 
 - ผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมกันสร้างเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 - ผู้บริหารมีการสื่อสาร วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา 
 องค์ประกอบ 8 มี 4 ตัวแปร คือ ข้อ 37, 38, 40 และ 39 ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 

ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ มีตัวแปรดังนี้   
 - ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ งานวิชาการ เช่น การ

แข่งขันตอบปัญหาฯ เพ่ือสร้างบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา  
 - ผู้บริหารพิจารณาผลการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมโดยเน้นผลงานด้านวิชาการ  
 - ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี และย่องย่องความก้าวหน้าหรือความเป็นเลิศทาง

วิชาการท้ังของครูและนักเรียน ร่วมกับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
 - ผู้บริหารกับครูพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่หลากหลาย เช่นการพัฒนา

ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 องค์ประกอบ 9 มี 4 ตัวแปร คือ ข้อ 24, 25, 28 และ 26 ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า 

ด้านการยกระดับวิชาชีพครู มีตัวแปรดังนี้   
 - ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสครูในการศึกษาต่อ 
 - ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษาได้ยกระดับวิทยฐานะทางวิชาชีพครู 
 - ผู้บริหารส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับครู อาทิ การพัฒนาทักษะ

ด้านเทคโนโลยี การสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพครู 
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 - ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทย
ฐานะที่สูงขึ้น 

2) ระดับความคิดเห็นภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ   โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.85,  SD = 
0.771) 
 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

1.  การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า ตัวแปรทั้ง 50 ตัวแปร สามารถจัดกลุ่ม
เป็นองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ผู้วิจัยขออภิปรายผล ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 ผู้บริหารแนะน าครูผู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีหลังจากการนิเทศการ

เรียนการสอนผู้บริหารให้ค าแนะน าครูเพ่ือการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   สถานศึกษามี
คณะกรรมการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน   ผู้บริหารเยี่ยมชั้น
เรียนเพ่ือพบปะครู และผู้เรียนอยู่เสมอ ผู้บริหารน าผลการประเมินจากการนิเทศทุกครั้งเพ่ือน ามา
ปรับปรุงในการพัฒนางาน และการจัดการเรียนการสอนของครูให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แก่ผู้มา
ปฏิบัติงานใหม่อย่างเป็นกัลยาณมิตร ผู้บริหารร่วมกับครูวางแผนการนิเทศภายในเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอน อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ 
หาแนวทางพัฒนาผู้เรียน และผู้บริหารสังเกตการสอนของครูทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
สอดคล้องกับ ขวัญจิตต์ เนียมเกตุ. (2552: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่าภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศการสอนอยู่ในระดับน้อย  
 องค์ประกอบที่ 2 การสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 
 ผู้บริหารร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนในด้านวิชาการของสถานศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน  ผู้บริหารใช้เทคนิคการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นทางด้านวิชาการโดยยึดหลักประชาธิปไตย มีการกระตุ้นและพัฒนาในด้านการส่งเสริม
บรรยากาศทางวิชาการ เปิดโอกาสให้ครูที่มีผลงานดีเด่นได้เผยแพร่ผลงานให้กับครูในสถานศึกษาและ
ครูในสถานศึกษาอ่ืนๆ ผู้บริหารสะท้อนผลกลับให้กับครูหลังจากมีการนิเทศการเรียนการสอน  และ
ส่งเสริม ให้ความรู้ ให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ Alig-Mielcarek และ Hoy (2005 : Web Site) ได้ท าการศึกษาวิจัย 
พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้มีประสิทธิผลในการเพ่ิมพูนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ถ้าหากว่าพวก
เขาเหล่านั้นหันไปใส่ใจกับการพัฒนาบรรยากาศของสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นทางวิชาการ 
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 องค์ประกอบที่ 3 การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 ผู้บริหารส่งเสริม และสนับให้ครูใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาแผนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ๆ สร้างความตระหนักให้
ครูเขียนแผนการสอนอยู่เสมอ สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  และ
ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีวัดและประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย และประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียน  
สอดคล้องกับ เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ (2557) การศึกษาวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสาธิต ระดับประถมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการสร้างนวัตกรรมทางวิชาการ  
 องค์ประกอบที่ 4 การก าหนดพันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา  
 ผู้บริหาร มีการก าหนดนโยบายที่แสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมโดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผู้เรียนน าผลการประเมินผลส าเร็จจากการปฏิบัติงานมาเป็นแนวทางการพัฒนาวิสัยทัศน์ 
พันธกิจให้ทันสมัย ก ากับ ติดตาม ให้บุคลากรทุกฝ่ายด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีให้บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ก าหนดภารกิจหน้าที่ของคนตามสายงาน ที่ปฏิบัติ โดยออก
คาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนให้ทราบ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานต่อ
ชุมชน และผู้บริหารใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการวางแผนจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา  สอดคล้องกับ 
ไกศิษฎ์ เปลรินทร์ (2552) ได้ศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางวิชาการส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า ตัวบ่งชี้หลัก คือ การก าหนดเป้าหมายและพันธกิจการเรียนรู้  
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการหลักสูตร 
 ผู้บริหาร ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาและ
ผลกระทบที่เกิดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสม่าเสมอ   ผู้บริหารเป็นผู้น าในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น  ผู้บริหารคอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือครูในการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน  เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้ปรึกษาหารือด้าน
การจัดการเรียน ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและเป็นมิตร  ร่วมอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนกับคณะครู  ผู้บริหารน าปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็น
แนวทางการน าหลักสูตรแกนกลางของชาติสู่สถานศึกษา และส่งเสริมให้คณะครูมีเจตคติที่ดีต่อการ
ประเมินตนเองเพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับ Hui-Ling Wendy Pan and 
Peiying Chen (2010) ที่ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าสถานศึกษาในไต้หวัน การกระจายอ านาจในการ
ตัดสินใจในการก าหนดและพัฒนาหลักสูตร  
 องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาวิชาชีพครู 
 ผู้บริหารร่วมกับครูในการก าหนดเป้าหมายทางวิชาชีพ  ผู้บริหารมีบทบาทในการวางแผน
พัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้ความต้องการของครูเป็นฐาน  สนับสนุนงบประมาณให้ครูเข้าร่วมการอบรม 
ทั้งของภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู  และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
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ภายนอกสถานศึกษามาให้ความรู้แก่ครูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู สอดคล้องกับ ดวงกมล เปียทอง (2554) 
วิจัยพบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาภาคตะวันออก ที่ได้จากการวิจัยประกอบด้วยการพัฒนาครู  
 องค์ประกอบที่ 7 การก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และกรรมการสถานศึกษาร่วมกันก าหนดแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ ครู บุคลากร และกรรมการสถานศึกษาร่วมกัน
ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา ร่วมกันสร้างเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการสื่อสาร วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา สอดคล้องกับ เอ็มบาทา. 
(Mbatha. 2004) ได้ศึกษาบทบาทภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า มี
ความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนกบัการใช้ภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา การสร้างเป้าหมายของสถานศึกษาให้ชัดเจนการสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่าง
สถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่ ากับสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง  

 องค์ประกอบที่ 8 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ งานวิชาการ เช่น การแข่งขันตอบ

ปัญหาฯ เพ่ือสร้างบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา  ผู้บริหารพิจารณาผลการปฏิบัติงานด้วย
ความยุติธรรมโดยเน้นผลงานด้านวิชาการ  ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี และย่องย่องความก้าวหน้า
หรือความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งของครูและนักเรียน ร่วมกับนักเรียน ครู  และผู้ปกครอง และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เป็นต้น สอดคล้องกับ ชฎากาญจน์ เจริญชนม์ (2553: 
บทคัดย่อ) ประเด็นที่ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 ใน 3 ด้านคือ การส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของสถานศึกษา  

 องค์ประกอบที่ 9 การยกระดับวิชาชีพครู 
 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสครูในการศึกษาต่อ ส่งเสริมให้ครูในสถานศึกษา

ได้ยกระดับวิทยฐานะทางวิชาชีพครู  ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับครู อาทิ การ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี การสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพครู  และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ Ruffin (2007) ได้ศึกษาการรับรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาในเมืองเกี่ยวกับความเห็นและการใช้ภาวะผู้น าทางวิชาการผู้บริหาร
สถานศึกษารับรู้บทบาทภาวะผู้น าทางวิชาการโดย การจัดให้มีการพัฒนาวิชาชีพ  

2. ระดับความคิดเห็นภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ   

 หลังจากการจัดกลุ่มองค์ประกอบแล้ว พบว่า ระดับความคิดเห็นภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ  
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.85,  SD = 0.771) สอดคล้องกับ ประยูลย์ นนทะค าจันทร์ (2558:ก) 
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ  องค์กร 
และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. ควรศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการเพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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