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ภาวะผู้น�าทางวิชาการ

บทบาทหลักของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องให้ความส�าคัญต่อการเป็นผู้น�าทางวิชาการ (Instructional  

Leadership) ซ่ึงหมายถงึ ผูบ้รหิารทีม่หีน้าทีก่�าหนดความคาดหวงัทางวชิาการไว้ในระดบัสงู เป็นผูด้แูลตรวจ

สอบแผนการเรียนการสอน ท�าการนิเทศชั้นเรียน และเป็นผู้ก�ากับดูแลการใช้หลักสูตรของโรงเรียน เป็นต้น 

(Lashway, 2003)

สถาบันผู้น�าทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา หรือ The Institute for Educational Leadership 

(2000) ได้ระบุบทบาทความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนที่เพ่ิมเติมจากการบริหารงานประจ�าที่เคยท�า

ปกตอิยูแ่ล้ว คอื จะต้องเป็นผูน้�าการเรยีนรูข้องนกัเรยีน จงึต้องมคีวามรอบรูท้ัง้เนือ้หาสาระทางวชิาการและ

เทคนคิวธิสีอน จะต้องท�างานร่วมกบัครใูนการเสรมิสร้างทักษะท่ีเข้มแข็งให้แก่คร ูร่วมกนัเกบ็ข้อมลู วเิคราะห์

และใช้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถในการประสานความร่วมมือจากทุก

ฝ่ายตั้งแต่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชน ฯลฯ เป็นต้น และเข้ามามีส่วนร่วมใน

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะต้องมีทักษะด้านภาวะผู้น�าสูงมีความรู้

ความเข้าใจต่อการใช้อ�านาจหน้าทีใ่นการก�าหนดยทุธศาสตร์ในประเดน็ดังกล่าวอย่างชาญฉลาดและเกดิผล

ส�าเร็จนั่นเอง

นอกจากนี้ King (2002) ยังไดข้ยายความสรปุวา่ อะไรก็ตามทีผู่้น�าต้องท�าเพื่อน�าไปสู่การปรบัปรงุ

ด้านการเรียนการสอน แม้ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันถึงความส�าคัญของความเป็นผู้น�าทางวิชาการก็ตาม 

แต่กระบวนทัศน์ในเรื่องนี้ยังขาดความชัดเจนในแง่ไม่มีทฤษฎีรองรับเพียงพอ นอกจากระบุถึงปัจจัยท่ีเป็น

องค์ประกอบของการเป็นผู้น�าทางวิชาการเช่น การมีวิสัยทัศน์ท่ีดีด้านการเรียนการสอน การมีเกณฑ์

มาตรฐานที่เข้มงวด การใช้ข้อมูลประกอบ การตัดสินใจ การให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาทางวิชาชีพ การ

สร้างชมุชนแห่งการเรยีนรู ้(Learning Communities) เป็นต้น ท้ังน้ีผูบ้รหิารจะต้องแสดงออกด้วยพฤติกรรม

ต่อประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจน นั่นคือ ต้องรับผิดชอบต่อผลของการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างเต็มท่ี 

Alig – Mielcarek (2003) สรุปว่าภาวะผู้น�าทางวิชาการจะเก่ียวข้องกับจิตลักษณะ (Traits) พฤติกรรม 

(Behaviors) และกระบวนการ (Processes) ต่าง ๆ  ทีบ่คุคลต้องการ ซึง่ผูบ้ริหารโรงเรยีนใช้เพือ่ให้มอีทิธพิล

ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 

จากค�านิยามดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าภาวะผู้น�าทางวิชาการ มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับจิต

ลกัษณะ (Traits) พฤตกิรรม (Behaviors) และกระบวนการ (Processes) ต่าง ๆ  ทีผู่น้�าใช้เพ่ือมอีทิธพิลหรอื

ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งมีตัวแบบและกรอบแนวคิดภาวะผู้น�าทางวิชาการที่ผู้วิจัยใช้ในการ

สังเคราะห์เพื่อก�าหนดองค์ประกอบ และตัวชี้วัดของภาวะผู้น�าทางวิชาการในการวิจัยดังต่อไปนี้

Murphy (1990) ได้ศกึษาเก่ียวกบัภาวะผูน้�าทางวชิาการโดยการสงัเคราะห์ผลงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง

จากโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ความก้าวหน้าของโรงเรียน การพัฒนาบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงด้าน
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องค์การ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดภาวะผู้น�าทางวิชาการ พบว่า ประกอบด้วยภาวะผู้น�าทางวิชาการ 4  

องค์ประกอบ แบ่งเป็นบทบาทและพฤติกรรมต่าง ๆ 16 ข้อ ดังนี้

(1)  การพฒันาพนัธกจิและเป้าหมาย (Developing Mission & Goals) เป็นพืน้ฐานในการพฒันา

วัตถุประสงค์ร่วมกัน และการเชื่อมโยงความพยายามภายในโรงเรียน เก่ียวกับวิสัยทัศน์ร่วมกัน Murphy 

แบ่งองค์ประกอบนี้ออกเป็นบทบาท หรือพฤติกรรมส�าคัญ 2 ประการของผู้บริหาร สถานศึกษา การจัดท�า

กรอบแนวคดิเป้าหมายโรงเรยีนและการสือ่สารเป้าหมายโรงเรียน การจดัท�ากรอบแนวคดิเป้าหมายโรงเรยีน 

ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมายที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนส�าหรับผู้เรียนทุกคน ประกอบด้วย ข้อมูลของ 

ผลงานในอดีต และปัจจุบัน และรวมทั้งความรับผิดชอบของผู้ร่วมงานในการบรรลุเป้าหมาย การสื่อสาร 

เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสม�่าเสมอ ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการกับนักเรียน บิดามารดา และ

ครใูห้เหน็ความส�าคัญของเป้าหมายโรงเรยีนเพือ่ใช้เป็นกรอบแนวคดิในการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน

(2)  การบรหิารจัดการผลติด้านการศึกษา (Managing the Educational Production Function) 

องค์ประกอบนี้มุ่งเน้นการจัดการพฤติกรรมของผู้น�าทางวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพการสอนโดยการประชุม

และการประเมินครู การเยี่ยมชั้นเรียน การให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อมูลย้อนกลับในด้านกระบวนการเรียน

การสอน และการก�าหนดกรอบงาน การมอบหมายงานให้แก่คร ูจดัสรรเวลาในการเรยีนการสอน การเชือ่ม

โยงหลกัสูตรกบัการเรยีนการสอน ตลอดจนการก�ากบัตดิตามความก้าวหน้าของนกัเรยีนอย่างต่อเนือ่ง และ

สม�่าเสมอ

(3)  การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการ (Promoting an Academic Leaning  

Climate) หมายถงึ พฤตกิรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่อีทิธพิลต่อบรรทดัฐาน ความเชือ่ และเจตคตขิอง

ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยการตั้งความคาดหวัง และมาตรฐานทางบวก การให้ความส�าคัญกับวิสัย

ทัศน์สูง การจัดหาสิ่งจูงใจให้แก่ครูและนักเรียน และการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ 

สัมพันธ์โดยตรงกับกระบวนการสอน และการเรียนรู้ในชั้นเรียน

(4) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนงาน (Developing a Supportive Work Environment) 

แสดงให้เห็นวิธีที่ผู้น�าทางวิชาการในการสร้างโครงสร้าง และกระบวนการต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนกระบวนการ

สอน และการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้  

การให้โอกาสนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย การพัฒนาความร่วมมือและความสามัคคี การคงไว ้

ซึ่งทรัพยากรภายนอกที่มั่นคงในการส่งเสริมเป้าหมายของโรงเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน 

และโรงเรียน 

Weber (1996) ได้สรุปองค์ประกอบส�าคัญ ๆ ของภาวะผู้น�าทางวิชาการไว้ดังนี้ คือ

(1) การให้ค�านิยามพันธกิจของโรงเรียน (Defining the School’s Mission) เป็นกระบวนการ

ความร่วมมือ และการสะท้อนผลต่อการพัฒนาพันธกิจที่มีความชัดเจน และตรงไปตรงมาของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ดังนั้นพันธกิจของโรงเรียนควรจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเสีย ได้แก่ ครู นักเรียน 

และผู้ปกครอง โดยเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจ และความคาด

หวังของโรงเรียนเพื่อน�าไปสู่การก�าหนดเป็นพันธกิจร่วมของโรงเรียนต่อไป

(2)  การจดัการหลกัสูตร และการสอน (Managing Curriculum & Instruction) การจดัหลกัสตูร 
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และการสอนน้ันจะต้องมคีวามสอดคล้องกบัพนัธกิจของโรงเรยีน โดยการให้ค�าปรกึษา การนเิทศในชัน้เรยีน 

มกีารก�ากบัตดิตามการเรยีนการสอนให้เป็นไปตามพันธกจิของโรงเรยีน การจดัหา และสนบัสนนุให้มีการน�า

นวัตกรรม และวิธีการหรือกรับวนการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการเรียนการสอนตลอดจนการ

จัดหาและสนับสนุนให้มีการน�าข้อมูลสถิติมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วย

(3) การส่งเสริมบรรยากาศทางบวกในการเรียนรู้ (Promoting a Positive Learning Climate) 

ส�าหรับการส่งเสรมิบรรยากาศทางบวกในการเรยีนรูน้ัน้ประกอบด้วยความคาดหวงั และเจตคตขิองโรงเรยีน

ในภาพรวม ซ่ึงถอืว่าเป็นปัจจยัส�าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ซึง่มอีงค์ประกอบย่อยต่าง ๆ  ได้แก่ 

การส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้โดยการส่ือสารให้ทราบถึงเป้าหมายของโรงเรียน การตั้งความคาด

หวังต่อโรงเรียนไว้สูง และการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนั่นเอง

(4)  การสงัเกตและการปรบัปรุงการเรยีนกาสอน (Observing & Improving Instruction) Weber 

เสนอแนวคดิว่า การสงัเกตเป็นการสร้างโอกาสปฏสิมัพนัธ์ทางวชิาชพี (Observations are Opportunities 

for Professional Interactions) ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้จะช่วยให้โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพทั้งผู้สังเกต และ

ผูถ้กูสงัเกต กล่าวอกีนัยหน่ึงคือ ความสมัพนัธ์ท่ีมต่ีอกันจะพฒันาท้ังความร่วมมอื และการได้รบัข้อมลูข่าวสาร

ที่มีคุณค่าในด้านความก้าวหน้าทางวิชาชีพของทั้งสองฝ่าย

(5)  การประเมนิโปรแกรมการเรียนการสอน (Assessing the Instructional Program) ผูน้�าทาง

วิชาการจะต้องเป็นผูริ้เริม่ และช่วยเหลอืในการวางแผน การออกแบบ การใช้ การวเิคราะห์ และการประเมนิ

ผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของหลักสูตร ซ่ึงการศึกษา การสังเกต การสะท้อนผล และ การทบทวนปรับปรุง

อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอในด้านหลักสูตรจะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิผล

Leithwood & Duke (1999) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทางการศึกษาว่า นอกจากมุมมองที่

เป็นบทบาท (role) ของผู้บริหารโรงเรียนเพียงพออย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงได้ท�าการวิเคราะห์

บทบาทด้านภาวะผู้น�าทางการศึกษาที่ปรากฏอยู่ในวารสารต่าง ๆ ทางการบริหารตั้งแต่ปี 1985 – 1995 

พบว่า มีแนวคิดส�าคัญ (Distinct Conceptions) ด้านภาวะผู้น�าอยู่ 6 ประเด็นได้แก่ ด้านการจัดการเรียน

การสอน (Instructional) ด้านการเป็นผู้น�าการเปลีย่นแปลง (Transformational) ด้านการส่งเสรมิคณุธรรม 

(Moral) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Participative) ด้านการบริหารจัดการ (Managerial) และด้าน

ความเท่าทันสถานการณ์ (Contingent) 

ต่อมาในปี 2003 Alig – Mielcarek (2003) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “A Model of School Success 

: Instructional Leadership, Academic Press, and Student Achievement” โดยสังเคราะห์ตัวแบบ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการ ได้ข้อสรุปว่าตัวแบบดังกล่าวมีความสอดคล้อง และคล้ายคลึงกัน 3 ประการ กล่าว

คอื การให้ค�านยิามและการสือ่สารเป้าหมายร่วม (Defines & Communicates Shared Goals) การก�ากบั

ตดิตาม และการให้ข้อมูลป้อนกลบัต่อกระบวนการสอน และการเรยีนรู ้(Monitors & Provides Feedback 

on the Teaching and Learning Process) และการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพทั้งโรงเรียน (Promotes 

School Wide Professional Development) 
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และในปีต่อมา Blasé & Blasé (2004) ได้สงัเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้�าทางวชิาการจากแนวคดิ

ของ Hallinger (1987) และ Sheppard (1996) ได้ข้อสรปุว่า พฤตกิรรมภาวะผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิาร

โรงเรียนพิจารณาได้จากองค์ประกอบย่อย ๆ ดังนี้คือ (1) การจัดกรอบแนวคิดเป้าหมายของโรงเรียน (2) 

การสือ่สารเป้าหมายของโรงเรยีน (3) การให้ค�าปรกึษาและการประเมนิการเรยีนการสอน (4) การประสาน

งานเกี่ยวกับหลักสูตร (5) การก�ากับติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน (6) การใช้เวลาในการเรียนการสอน 

(7) การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ (8) การบ�ารุงรักษา (9) การจัดสิ่งจูงใจให้ครูผู้สอน (10) การควบคุม

มาตรฐานของวิชาการ และ (11) การจัดสิ่งจูงใจให้นักเรียน ซึ่งจากการวิเคราะห์องค์ประกอบดังกล่าวจะ

เห็นว่ามีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดภาวะผู้น�าทางวิชาการของ Murphy (1990) ที่แบ่งองค์ประกอบ

ภาวะผู้น�าทางวิชาการเป็น 4 องค์ประกอบดังกล่าวแล้วในตอนต้น

ส�าหรับแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�าทางวิชาการในทัศนะนักการศึกษาของไทยน้ัน ส�านักงานคณะ

กรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2544) ได้ก�าหนดเกณฑ์การคดัเลอืกผูบ้รหิารสถานศึกษาต้นแบบเพือ่การปฏริปู

การเรียนรู้ ด้านความเป็นผู้น�าทางวิชาการ (Instructional Leadership) โดยเน้นความเป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงไว้ 5 องค์ประกอบ คือ มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความเป็น

ผูน้�าในการริเร่ิมการใช้นวตักรรมเพือ่การเรยีนการสอน ส่งเสรมิการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร

สามารถใช้ในการปฏริปูการเรยีนรู ้มศีกัยภาพในการพึง่ตนเองในการพฒันางานวชิาการ และมกีารแสวงหา

ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ตลอดเวลา ในขณะที่ กิตติมา ปรีดีดิลก (2545) ให้ทัศนะในเรื่องนี้ว่า บทบาทของ

การเป็นผูน้�าของผูบ้รหิารว่าได้ถกูพฒันาเมือ่หลายปีทีผ่่านมา ซึง่ในสมยันัน้จะพูดถงึบทบาทของผูบ้ริหารใน

เรื่องเดิม ๆ เช่น เรื่องของบุคลากร นักเรียน โรงเรียนกับชุมชน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การเงิน

และการจัดการ การจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวก และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ โดยโยงสู่บทบาท 

และหน้าที่ในการบริหารจัดการแบบต่าง ๆ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การน�าและการควบคุม  

แต่ปัจจุบันนี้ผู้บริหารการศึกษาจะต้องเพิ่มการฝึกในในเรื่องของการเป็นผู้น�าทางการสอน (Instructional 

Leader) ด้วย แต่เมื่อเร็ว ๆ  นี้ มีผลการวิจัยจากการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนในรัฐอิลลินอยมากกว่า 500 คน 

พบว่า ผู้บริหารที่จะประสบผลส�าเร็จในสมัยนี้ควรท�าหน้าที่เป็นผู้น�าทางการสอน หรือผู้น�าทางวิชาการด้วย 

โดยมีความเข้าใจและสามารถด�าเนินการเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ เช่น การประเมินผลการท�างานของครู การตั้ง

ความคาดหวังที่สูงเกี่ยวกับนักเรียนและครู การเน้นความมีมาตรฐานวิชาชีพสูง การจัดให้มี และด�าเนินการ

เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน การด�ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ภายในเชิงบวกกับ

บคุลากรทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน การจดัสภาพแวดล้อมให้มคีวามปลอดภยัและความมรีะเบยีบการ

พัฒนาแผนการพัฒนาโรงเรียน การจัดให้ระบบการสื่อสารภายในที่ดี และการเข้มงวดต่อการคัดเลือกผู้จะ

มาด�ารงต�าแหน่งคร ูนอกจากนี ้สมคดิ สร้อยน�า้ (2547) ได้พฒันาตวัแบบองค์การแห่งการเรยีนรู้ในโรงเรยีน

มธัยมศกึษา โดยสงัเคราะห์แนวคดิส�าคญัเพือ่อธบิายปัจจยัเกีย่วกบัภาวะผู้น�าทางวชิาการทีเ่ป็นปัจจัยสาเหตุ 

หรือส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ว่าประกอบด้วยคุณลักษณะที่บ่งชี้ต่อไปนี้ คือ การเป็นผู้มี

ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี และปรัชญาในหลักสูตรกลุ่มต่าง ๆ การตระหนักว่าไม่มีวิธีการสอนใดที่ดีที่สุด 

การตระหนักถงึความส�าคัญของหลกัสตูร การพฒันาความเป็นมนษุย์ การเป็นตัวแบบเชิงวชิาการ การพฒันา

ผู้เรียนให้เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง การจัดการให้เป็นไปตามแผนการสอน และการยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

จากการศึกษาวิเคราะห์ตัวแบบ และกรอบแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ก�าหนดองค์ประกอบ

ภาวะผูน้�าทางวชิาการทีใ่ช้ในการวจิยั 4 องค์ประกอบคอื การสือ่สารเป้าหมายร่วม การนเิทศ ก�ากบัตดิตาม 

และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ และการเป็นผู้น�า

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการตั้งเป้าหมายของ Locke & Latham(1996)ที่มีสมมติฐานว่า 

การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายช่วยจูงใจบุคคลให้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายต่าง ๆ  และการให้ข้อมูลป้อนกลับมี

ความส�าคัญต่อพลังในการจูงใจ ยิ่งไปกว่านั้น บุคคลอาจต้องการทรัพยากร หรือโอกาสต่าง ๆ  ในการพัฒนา

วิชาชีพเพื่อช่วยในการพัฒนางานอันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน

จงึควรท�างานร่วมกบัคณะครใูนการให้นยิามเป้าหมายร่วมกัน โดยมกีารก�ากบัตดิตาม และให้ข้อมูลป้อนกลบั

เกีย่วกบักระบวนการเรยีน การสอนเพราะมคีวามสมัพนัธ์กับเป้าหมายร่วมทีก่�าหนดไว้ และเป็นความรบัผดิ

ชอบของผู้บริหารโรงเรยีนในการจัดหาทรพัยากร และโอกาสต่าง ๆ  ในการพฒันาวชิาชีพท่ีจะช่วยให้ครบูรรลุ

เป้าหมายได้ (Alig – Mielcarek, 2003)

อย่างไรก็ดี เนื่องจากโรงเรียนโดยทั่วไปมักมีบริบทที่แตกต่างกัน เช่น ขนาด สถานที่ตั้ง เป็นต้น 

Portin (2001) จึงพยายามสรปุบทบาทหน้าทีเ่หมอืนกนัของอาจารย์ใหญ่แม้จะต้องบรหิารโรงเรยีนทีม่บีรบิท

ต่างกนักต็ามการแสดงพฤตกิรรมเกีย่วกบับทบาทการเป็นผูน้�าในการส่งเสรมิให้มกีารปฏริปูการจดัการเรยีน

การสอนย่อมจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจาก

การสงัเคราะห์ผลงานวจัิยเก่ียวกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้�าทางวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนของ Shepperd 

(1996) พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน ซึง่มอีงค์ประกอบส�าคญัคอื การสนใจ

ในการพัฒนาวิชาชีพ และน�านวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษา ( เสาวนีย์ ตรีพุทธรัตน์, 

2547) ให้ทศันะในเรือ่งนีว่้า การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เกีย่วข้องกับการคดัเลอืกตวับุคคล และอบรมพฒันา 

รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ในองค์การสมัยใหม่ ถือว่า การพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์เป็นส่วนหนึง่ของการวางแผนระยะยาวทีต้่องมีการสนใจเป็นพเิศษ ซึง่เท่ากบัเป็นการสร้าง

ความมั่นใจให้เกิดขึ้นว่าองค์การจะประสบผลส�าเร็จตามจุดหมายระยะยาวได้ย่อมข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพท่ี

เกดิจากการสรรหา คัดเลอืก อบรม และการประเมนิผลการปฏิบตังิาน ซึง่มผีลส่งเสรมิการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ให้มีคณุค่าได้อย่างยัง่ยนื และเมือ่พจิารณาแนวคดิเกีย่วกบัโรงเรยีนท่ีมปีระสิทธผิลของ Hoy & Miskel 

(2001) ด้านผลผลิตยังพบว่า คุณภาพของการปฏิบัติงานถือเป็น ตัวบ่งชี้ความมีประสิทธิผลที่ส�าคัญของ

โรงเรียน กล่าวคือ ถ้าครูมีคุณภาพการสอน หรือการปฏิบัติงานต�่า นักเรียนก็จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต�า่ไปด้วย ดงัน้ัน ผูบ้รหิารจะต้องส่งเสรมิ และการพัฒนาวชิาชพีครอูย่างต่อเนือ่ง และสอดคล้องกบัศกัยภาพ

อย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ครูที่สอนในโรงเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาโดยเน้นให้ตระหนักถึงความส�าคัญของ

หลักสูตรการสอน และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ เช่น จัดให้มีการเยี่ยมชั้นเรียน ก�ากับติดตามการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร เน้นงานวชิาการ พฒันาวชิาชพีของครู และพยายามให้

ข้อมูลป้อนกลับแก่ครู นักเรียนอย่างสม�่าเสมอ (วิโรจน์ สารรัตนะ และอัญชลี สารัตนะ, 2545 ;Alig – Miel-

carek, 2003)

นอกจากนี้จากสาระบัญญัติในหมวด 4 มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ก�าหนดแนวการจัดกระบวนการเรยีนรูใ้ห้โรงเรยีน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้ด�าเนนิการแนวนโยบาย
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ดงักล่าว ซึง่ถอืเป็นภาระงานส�าคญัอกีอย่างหนึง่ของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีจ่ะต้องคดิค้นนวตักรรมทางการศกึษา

ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา โดยที่นโยบายยังอยู่ในลักษณะของวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงแต่ยังขาดยุทธศาสตร์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนต่อการบรรลุเป้าหมาย ใน

เรื่องนี้ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผู้บริหาร 

และครูซึง่ถอืเป็นบคุลากรหลกัส�าคญัในการปฏิรปูการศกึษาให้เป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลงเพือ่การพฒันาการ

เรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการศึกษา และรองรับการกระจายอ�านาจสู่โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสภา

การศกึษาภมูภิาคทางใต้ของสหรฐัอเมรกิา (The Southern Regional Education Board) ทีไ่ด้สงัเคราะห์

งานวิจัยต่าง ๆ พบว่า มียุทธศาสตร์กว้าง ๆ 6 ประการที่เหมาะสมส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนน�าไปเป็นแนว

ด�าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงเรียน ดังนี้ (Hoachlander et. al., 2001) คือ (1) มุ่งยกระดับความ

คาดหวัง และมาตรฐานทางวิชาการของนักเรียนให้สูงขึ้นอย่างจริงจัง (2) ยกระดับความใส่ใจต่อการเรียน

ของนักเรียนให้สูงขึน้ โดยการปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอนให้น่าสนใจ และมสีือ่สารการเรยีนการสอน 

และสิ่งอ�านวยความสะดวก ที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ (3) มุ่งให้ความส�าคัญ และสนับสนุนต่อการพัฒนาทาง

วิชาการ และพัฒนาด้านวิชาชีพของครูอาจารย์ (4) บริหารจัดการปัจจัยต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เอื้อต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียน (5) สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน และ (6) 

มีแนวทางการปฏิรูปโรงเรียนโดยยึดหลักใช้ผลการประเมิน และการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ

ด�าเนิน และจากการสังเคราะห์งานวิจัยเพิ่มเติมโดย Murphy & Datnow (2003) ได้ข้อสรุปว่า ผู้บริหาร

โรงเรียนคือกุญแจส�าคัญต่อความส�าเร็จในการปฏิรูปการศึกษาโดยรวมของโรงเรียน โดยต้องปฏิบัติหน้าที่

ส�าคัญในการเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลง (Leading Change) คือ (1) ก�ากับดูแลกระบวนการปฏิรูป และ

ให้การสนับสนุนต่อการด�าเนินการที่เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป (2) สนับสนุนการปฏิรูปโดยการจัดสรร

ทรัพยากรเพ่ือการด�าเนนิงานอย่างเหมาะสม และช่วยขจดัอปุสรรคทัง้ภายในและภายนอกทีอ่าจขัดขวางต่อ

การปฏริปูดงักล่าว และ (3) ส่งเสรมิ และกระตุน้ให้เกดิการมส่ีวนร่วมในกระบวนการปฏริปู และการบรหิาร

จัดการการศึกษาของโรงเรียน

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น�าทางวิชาการ หมายถึง องค์ประกอบเก่ียวกับจิตลักษณะ พฤติกรรม และ

กระบวนการต่าง ๆ ที่ผู้บริหารโรงเรียนใช้เพื่อมีอิทธิพล หรือส่งผลประสิทธิผลของโรงเรียนประกอบด้วย 

สื่อสารเป้าหมายร่วมกัน การก�ากับติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน การ

ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ และการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
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