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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ

ผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย กลุมตัวอยางในการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปดสอนในระดับปฐมวัยในเขตปริมณฑล
ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาครและนครปฐม จํานวนทั้งสิ้น
152 คน กลุมผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดนดานการบริหารงานวิชาการใน
ระดับปฐมวัย จํานวน 13 คน สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก
แบบสอบถามและการสนทนากลุมเปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) วิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือวิเคราะหสถิติพ้ืนฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ แจกแจง
ความถ่ี หาคารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบวา
1. คุณลักษณะผูนําทางวิชาการที่เหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรมผูนําทางวิชาการ

สําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยมีจํานวน 36 พฤติกรรม 36 คุณลักษณะ จําแนกเปน 4 ดาน คือ
คุณลักษณะผูนําดานวิชาการ คุณลักษณะผูนําดานการบริหารจัดการ คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ
และคุณลักษณะผูนําดานคุณธรรม-จริยธรรม

2. องคประกอบของกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสมและมีความเปนไปได ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก
ที่มาของกระบวนการ คุณลักษณะผูนําที่ตองการพัฒนา กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ
และการนํากระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการไปใช

3. กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยมี
กระบวนการดําเนินงาน 5 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนที่ 1 การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา
ข้ันตอนที่ 2 การเตรียมการพัฒนา ข้ันตอนที่ 3 การดําเนินการพัฒนา ประกอบดวย 4 ดานคือ การ
พัฒนาคุณลักษณะผูนําดานวิชาการ การพัฒนาคุณลักษณะผูนําดานการบริหารจัดการ การพัฒนา
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คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพและการพัฒนาคุณลักษณะผูนําดานคุณธรรม-จริยธรรม ข้ันตอนที่ 4
การประเมินผลและการติดตามผลการพัฒนาในแตละข้ันตอนของกิจกรรมการพัฒนาและข้ันตอนที่ 5
การประเมินผลการดําเนินการในภาพรวม ซึ่งแตละข้ันตอนประกอบดวย แนวคิด วัตถุประสงค วิธีการ
กิจกรรมการพัฒนาและผลที่คาดหวัง

ABSTRACT
The purpose of this descriptive research was to make a process of

development of instructional leadership for early childhood school administrators.
The subjects of this study comprised 152 administrators of early childhood schools
under office of the Private Education Commission in suburban area consisting of 5
provinces such as Pathum Thani, Nonthaburi, Samut Prakan, Samut Sakhon, and
Nakhon Pathom and 13 experts which were best practices in instructional
administration of early childhood. The data were collected by in-depth interview,
questionnaire, and  focus group which was descriptive research. The collected data
were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation

The results of this research were as follows:
1. The thirty-six leadership traits which were appropriate and correspondent

with the leadership roles were categorized into four groups including instructional
leadership traits, professional leadership traits, personality leadership traits and
ethical leadership traits.

2. The component of a leadership development process for early childhood
school administrators that was possible and appropriate consisted of four parts as
follows : 1) the derivation of the process, 2) the leadership traits needed to be
developed, 3) the process of development, and 4) the application of the process.

3. The process of leadership traits development comprised five stages
including 1) the need assessment, 2) the preparation, 3) the procedure of process
development consisting of four processes as follows: 3.1) the instructional leadership
traits development, 3.2) the professional leadership traits development, 3.3) the
personality leadership traits development, and 3.4) the ethical leadership traits
development, 4) technique and evaluation and follow-up of the process
development, and 5) evaluation of the whole process of development which each
stage consisted of concept, objective, procedure and expectation.

คําสําคัญ
กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
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ความสําคัญของปญหา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11

(2555-2559) (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554) เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพและ
สังคมไทยสูสงัคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ประกอบดวย แผนการดําเนินงานโดยมุงเนนพัฒนาคน
ใหมีคุณธรรมนํา ความรู สรางภูมิคุมกันเพ่ือการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข รวมถึงเรงรัดการปฏิรูป
การศึกษาใหขับเคลื่อนไปพรอมกันทั้งระบบ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้น
การวางรากฐานการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) มาตรา 4 ไดระบุความหมายของการจัดการศึกษาไววา
เปนกระบวนการเรียนรู เพ่ือสรางความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู
การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมและการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ

งานวิชาการ  เปนงานที่ตองปฏิบัติในลักษณะของการบริหารเรียกวา "การบริหารงาน
วิชาการ" (Academic Affairs Administration) หมายถึง การใหความรูอยางมีระบบและสัมพันธกัน
อยางตอเนื่อง หากมีจุดออนหรือบกพรอง อาจเปนเหตุใหประสิทธิภาพของสถานศึกษาดอยคุณภาพ
ลง ดังนั้น ความสําเร็จของสถานศึกษาจึงข้ึนอยูกับการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเปนประเด็นปญหาที่
สังคมไทยกําลังใหความสําคัญ ในขณะที่ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจสูงสุดในสถานศึกษาและ
เปนตัวแปรสําคัญที่จะสรางสรรคใหสถานศึกษาเกิดคุณภาพข้ึนภายใตระบบการบริหารจัดการดวย
การเปนผูจุดประกายความคิด เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิชาการสูความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา

การศึกษาระดับปฐมวัยคือ หัวใจของการพัฒนาคนในระยะเร่ิมตนของชีวิต หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กรมวิชาการ, 2546) ไดระบุการอบรมเลี้ยงดูเด็กใหเปนไปตาม
วัยและความสามารถของแตละบุคคลมีลักษณะการจัดการศึกษา 2 มิติรวมกัน ระหวางการดูแลและ
การใหการศึกษา จัดประสบการณการเรียนรูตามหลักพ้ืนฐานของทฤษฎีพัฒนาการ เนนการเรียนรู
แบบอนุกรมและการจําแนกประเภท นํามาบูรณาการรวมกับทฤษฎีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว
ดวยกระบวนการคิด สงเสริมพัฒนาการดานประสาทสัมผัสและเรียนรูโดยผานการเลน ซึ่งเรียก
กระบวนการการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยในลักษณะนี้วา “การเตรียมความพรอม”

จากผลสรุปการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในระดับปฐมวัย โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ไดประเมินภาพรวมของ
สถานศึกษาปฐมวัย ในป 2549 - 2553 จํานวน 2544 แหง พบวา มาตรฐานที่ไมไดรับการรับรอง
สูงสุดคือมาตรฐานที่ 4 ประเมินเก่ียวกับผูเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน สรุปผลการประเมินคิดเปนรอยละ
32.96 รองลงมาคือมาตรฐานที่ 6 ประเมินเก่ียวกับผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรัก
การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สรุปผลการประเมินคิดเปนรอยละ 18.96 มาตรฐานที่ 13
ประเมินเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือตอ
การเรียนรู สรุปผลการประเมินคิดเปนรอยละ16.12 และมาตรฐานที่ควรปรับปรุงสูงสุดคือมาตรฐานที่
9 เก่ียวกับครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ สรุปผลการประเมินไดเพียงรอยละ 6.74 แสดงใหเห็นวาคุณภาพของการจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยอยูในระดับที่ยังไมควรวางใจได ทั้งในดานการนําหลักสูตรไปใชและการใชสื่อการเรียนรู ดังนั้น



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

26

จึงตองพิจารณาชวยกันยกระดับการจัดการเรียนการสอนในระดับนี้ใหสูงข้ึน โดยใหความสําคัญกับ
ครูผูสอน ซึ่งปจจุบันพบวา พฤติกรรมการสอนของครูไมไดเนนเด็กเปนสําคัญแตเนนตัวเองเปน
ศูนยกลางใชอิทธิพลทางตรง ทําใหผูเรียนมีโอกาสใชความคิดริเร่ิมนอย สอนดวยการบรรยายและใช
คําสั่งเปนสวนใหญ ใหเวลากับการสอนเนื้อหาวิชามากกวาการเตรียมความพรอมใหกับเด็กซึ่งไมตรง
กับจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับพัฒนาการ
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาของเด็กตามมา การจัดการศึกษาในระดับนี้ยังพบ
ปญหาอีกมาก โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาที่ตองมีความเขาใจในการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจในงานวิชาการปฐมวัย ซึ่งเรียกวา "การเตรียมความ
พรอม" ใหมากข้ึน เพราะเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาเด็กในชวงวัยตอไปดวย (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) แสดงใหเห็นวาคุณภาพของการจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัยยังไมเปนที่วางใจได ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูมีความรับผิดชอบโดยตรงตอง
มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาระดับนี้อยางเรงดวน ดวยการเปนแบบอยางที่ดี สรางความศรัทธา
นาเชื่อถือ เปนนักปฏิรูปและนักพัฒนาดานการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

ประเทศไทยในยุคปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวจักรสําคัญและมีบทบาทตอ
ความสําเร็จและความลมเหลวของการจัดการศึกษา อีกทั้งกระแสโลกาภิวัฒนยังเปนปจจัยที่กอใหเกิด
ความไดเปรียบแกประเทศที่พัฒนาแลว ทําใหประเทศที่กําลังพัฒนาอยางประเทศไทย ตองปรับตัว
อยางเรงดวน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษา ตองมีบทบาทในการเปนนักปฏิรูปและ
นักพัฒนาในลักษณะของการมีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ มีทักษะ มีความเปนผูนํา มีความ
ซื่อสัตยเปนธรรม โปรงใสและเปนแบบอยางที่ดี สรางความศรัทธานาเชื่อถือ เพ่ือใหบรรลุตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (สํานักคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2542)

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะองคกรที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระบุไววา มีกลุมบุคคล
ที่ควรตองพัฒนาสามกลุมคือ นักเรียน ครูและผูบริหารสถานศึกษา บุคคลที่จะตองพัฒนาเปนอันดับ
แรก คือ ผูบริหารสถานศึกษา ตองเปนผูนําการพัฒนางานวิชาการ วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู
และแสวงหาวิธีการที่หลากหลายมาประยุกตใช เปนผูนําการเรียนรู รอบรูทั้งเนื้อหาสาระทางวิชาการ
และเทคนิควิธีสอน รูวิธีวิเคราะหขอมูลจากหลักฐานทางวิชาการ เพ่ือนํามาใชในการกําหนด
ยุทธศาสตรการบริหารงานวิชาการไดอยางชาญฉลาด ซึ่งสอดคลองกับการจัดโครงสรางการบริหาร
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)
ไดกําหนดแนวทางการบริหารการศึกษาไว 4 งาน ดังนี้คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงาน
งบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารงานทั่วไป

ดังที่ สมิทธและชาลล เรยมอนด (Smith & Charles Raymond, 1984) ไดใหความสําคัญ
กับการบริหารงานในสถานศึกษาโดยคํานวณเปนรอยละของเวลาการปฏิบัติงาน ไวดังนี้

งานบุคลากร งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ รอยละ
20 20 20 40 100
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ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจึงเปนเสมือนเคร่ืองชี้วัดความสามารถของผูบริหาร
สถานศึกษา จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ เพ่ือใหการบริหารงาน
วิชาการมีประสิทธิภาพ และสงผลตอคุณภาพการสอนของครู รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนดวย (รุง แกวแดง, 2541)

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จึงเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของ
การบริหารงานในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนําการเรียนรู มีความรอบรูทั้งเนื้อหา
สาระทางวิชาการและเทคนิควิธีสอน สามารถทํางานรวมกับครู รูวิธีวิเคราะหขอมูลจากหลักฐานทาง
วิชาการที่หลากหลายเพ่ือนํามาประยุกตใชในการกําหนดยุทธศาสตรการบริหารงานวิชาการอยาง
ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ (ถวิล  มาตรเลี่ยม, 2544)

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว เปนเหตุใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาวิธีการหรือ
แนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยอยางเปนระบบวา
ภาวะผูนําลักษณะใด มีความสัมพันธกับการพัฒนางานวิชาการที่มีความเปนไปไดและเหมาะสมที่สุด
โดยไดพิจารณาศึกษาเก่ียวกับบทบาท พฤติกรรมและคุณลักษณะผูนําทางวิชาการ ที่บงบอกใหเห็นถึง
แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ ทั้งนี้ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําตามสถานการณ ในทฤษฎี
วิถีทาง–เปาหมาย (Path – Goal) ของ เฮาส (House, 1971) ที่เชื่อวาผูนําตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณจึงจะชวยใหผูรวมงานเกิดความพึงพอใจซึ่งเปน
เคร่ืองนําทางไปสูเปาหมายที่พึงปรารถนา ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงเปนแนวทางหนึ่งที่ผูวิจัยนํามาพิจารณา
ประกอบการสรางกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
เพ่ือพัฒนาใหการบริหารงานวิชาการในระดับปฐมวัยไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. คุณลักษณะผูนําทางวิชาการที่เหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรมผูนําทางวิชาการใน

แตละบทบาท มีอะไรบางและสามารถจําแนกออกไดก่ีดานเพ่ือใหครอบคลุมกระบวนการการพัฒนา
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

2. องคประกอบของกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา ปฐมวัยมีก่ีองคประกอบ อะไรบาง

3. กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยที่มี
ความเปนไปไดและเหมาะสมที่สุดมีลักษณะอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ

ผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเร่ือง การพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยใช

วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยมีข้ันตอนการวิจัย ดังนี้
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ข้ันตอนที่ 1 ข้ันเตรียมการ เปนการศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้คือ ศึกษา
ขอมูลเบื้องตนจากหนังสือ ตํารา เอกสาร งานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เก่ียวของ ไดแก การ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การวางแผนงานวิชาการ การจัดดําเนินงานการเรียนการสอน การ
จัดบริการการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล การศึกษาภาวะผูนํา การวิเคราะหงาน การ
พัฒนาภาวะผูนําทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการบริหารงาน
การศึกษาเก่ียวกับผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ นําผลที่ไดมาวิเคราะห เพ่ือพัฒนาเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัย

ข้ันตอนที่ 2 วิเคราะหงาน ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
โดยสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเดนทางการบริหารงานวิชาการ
ปฐมวัย จํานวน 13 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล เปนแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (Structure Interview) ลักษณะปลายเปด เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษา
ที่มีผลงานดีเดนทางการบริหารงานวิชาการปฐมวัย จํานวน 13 คน นัดหมายเพ่ือทําการสัมภาษณดวย
ตนเอง วิเคราะหขอมูลโดยการสังเคราะหและจัดทําแบบพรรณนาลักษณะงาน ใชวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา สรุปสาระสําคัญของแนวคิดในภาพรวม สรุปสาระสําคัญและแจกแจงความถ่ีตามประเด็นที่
วิเคราะหได สวนการวิเคราะหเอกสารการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาปฐมวัย  โดยใชแบบ
วิเคราะหเอกสารเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลจากการสัมภาษณและการ
วิเคราะหเอกสาร ดวยการวิเคราะหและสังเคราะห สรุปขอมูลทั้งหมดในภาพรวม แลวจัดทําแบบ
พรรณนาลักษณะงานในตําแหนงผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

ข้ันตอนที่ 3 การศึกษาบทบาท พฤติกรรมและคุณลักษณะของผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้คือ นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหงานใน
ข้ันตอนที่ 2 มาเปนกรอบหลักรวมกับการสัมภาษณและการวิเคราะหเอกสาร โดยสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิชุดเดิม ดวยการนําแบบพรรณนาลักษณะงานวิชาการในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ปฐมวัย เปนกรอบหลักในการสัมภาษณ สรุปความสอดคลองของแนวคิดในภาพรวม ใชแบบวิเคราะห
เอกสารเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลสรุปประเด็น วิเคราะหเนื้อหาสรุปสาระสําคัญและแจก
แจงความถ่ี นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารมาสังเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
แลวกําหนดเปนบทบาทผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย ตอมาศึกษาบทบาท
พฤติกรรมและคุณลักษณะผูนําทางวิชาการโดยวิเคราะหพฤติกรรมและคุณลักษณะผูนําทางวิชาการที่
มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบทบาทผูนําทางวิชาการในแตละบทบาท แลวนํามาสรางเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) (ยุทธ ไกยวรรณ, 2545) สอบถามเก่ียวกับ
บทบาท พฤติกรรมและคุณลักษณะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย เพ่ือหาความ
ตองการจําเปนในการพัฒนา กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนในเขตปริมณฑลที่เปด
สอนระดับปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม จํานวน 152
คน คํานวณโดยใชตารางการคํานวณหากลุมตัวอยางของ Robert V. Krejcie and Earyle W.
Morgan (ยุทธ ไกยวรรณ, 2545) ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สรุปการ
วิเคราะหขอมูล นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง สําหรับการศึกษาคุณลักษณะผูนําทาง
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วิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย ที่เปนคุณลักษณะรวมในแตละบทบาทโดยนําคุณลักษณะ
ผูนําที่ไดจากการศึกษาในข้ันที่ 2 มาวิเคราะหคุณลักษณะรวมในแตละบทบาทผูนําทางวิชาการโดยใช
เกณฑความถ่ีรอยละ 50 ข้ึนไป และเรียงลําดับคุณลักษณะรวมที่สอดคลองกับพฤติกรรมผูนําทาง
วิชาการตามบทบาทในแตละบทบาท นํามาพิจารณาจําแนกประเภทคุณลักษณะผูนําที่ตองการพัฒนา
โดยการวิเคราะหคําสําคัญในแตละคุณลักษณะ และนําเสนอคุณลักษณะผูนําทางวิชาการที่ตองการ
พัฒนา เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดองคประกอบของกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทาง
วิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยตอไป

ข้ันตอนที่ 4 การสรางกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาปฐมวัย ไดดําเนินการตามข้ันตอน โดยกําหนดโครงสราง องคประกอบ ความสัมพันธและ
กิจกรรมในแตละข้ันตอนรวมทั้งกําหนดรายละเอียดในแตละข้ันตอนของการพัฒนา ใชผลการวิจัยใน
ข้ันตอนที่ 1 และกรอบแนวคิดในการวิจัย ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหงานในตําแหนงการบริหารงาน
วิชาการในข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหพฤติกรรมและคุณลักษณะผูนําที่เหมาะสมกับบทบาทผูนําทาง
วิชาการ จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดมาเรียบเรียง สังเคราะห เพ่ือนํามาใชเปนองคประกอบของ
กระบวนการ จัดทําเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน โดยใชวิธีการสุม
แบบเจาะจง นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตนเอง วิเคราะหเนื้อหา สรุปสาระสําคัญและแจกแจง
ความถ่ี นํามาเขียนรางกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ปฐมวัย ไดกระบวนการที่สําคัญ 4 สวน คือ 1) ที่มาของกระบวนการ 2) คุณลักษณะผูนําที่ตองการ
พัฒนา 3) กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ 4 ) การนํากระบวนการการพัฒนาภาวะผูนํา
ทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยไปใช

ข้ันตอนที่ 5 การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของกระบวนการการพัฒนา
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย (ฉบับราง) โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน 20 ทาน แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย จํานวน 10
คน และกลุมที่ 2 เปนนักวิชาการจํานวน 10 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมินความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของกระบวนการ ดวยการสนทนกลุมผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 10
คน สวนกลุมของนักวิชาการ จํานวน 10 คน เก็บขอมูลจากการสอบถามดวยตนเอง ประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ขอมูลที่ไดจากความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และการวิพากย
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา สรุปสาระสําคัญและวิเคราะหคําสําคัญในรูปตารางประกอบ
ความเรียง

ข้ันตอนที่ 6 การปรับปรุงและนําเสนอกระบวนการ การพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย การวิจัยในข้ันนี้เปนการนําผลที่ไดจากการศึกษาทุกข้ันตอน มา
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน และนําเสนอกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
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ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยเปน 3 สวนดังนี้
1. คุณลักษณะผูนําทางวิชาการที่เหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรมผูนําทางวิชาการ

สําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยมีจํานวน 36 พฤติกรรม 36 คุณลักษณะจําแนกเปน 4 ดาน คือ
คุณลักษณะผูนําดานวิชาการ คุณลักษณะผูนําดานการบริหารจัดการ คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ
และคุณลักษณะผูนําดานคุณธรรม-จริยธรรม

2. องคประกอบของกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสมและมีความเปนไปได ซึ่งประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก
ที่มาของกระบวนการ คุณลักษณะผูนําที่ตองการพัฒนา กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ
และการนํากระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการไปใช

3. กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยมี
กระบวนการดําเนินงาน 5 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนที่ 1 การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา
ข้ันตอนที่ 2 การเตรียมการพัฒนา ข้ันตอนที่ 3 การดําเนินการพัฒนา ประกอบดวย 4 ดานคือ การ
พัฒนาคุณลักษณะผูนําดานวิชาการ การพัฒนาคุณลักษณะผูนําดานการบริหารจัดการ การพัฒนา
คุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพและการพัฒนาคุณลักษณะผูนําดานคุณธรรม-จริยธรรม ข้ันตอนที่ 4
การประเมินผลและการติดตามผลการพัฒนาในแตละข้ันตอนของกิจกรรมการพัฒนาและข้ันตอนที่ 5
การประเมินผลการดําเนินการในภาพรวม ซึ่งแตละข้ันตอนประกอบดวย แนวคิด วัตถุประสงค วิธีการ
กิจกรรมการพัฒนาและผลที่คาดหวัง

อภิปรายผล
จากผลที่ไดจากการวิจัย  มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย 3 ประเด็น คือ
1. คุณลักษณะผูนําทางวิชาการที่เหมาะสมและสอดคลองกับพฤติกรรมผูนําทางวิชาการ

ในแตละบทบาท สามารถจําแนกออกได 4 ดาน คือ 4 ดานคือ 1. คุณลักษณะผูนําดานวิชาการ 2.
คุณลักษณะ ผูนําดานการบริหารจัดการ แบงเปน สมรรถนะดานการบริหารงาน และสมรรถนะดาน
การบริหารคน 3. การพัฒนาคุณลักษณะผูนําดานบุคลิกภาพ และ4. การพัฒนาคุณลักษณะผูนําดาน
คุณธรรม-จริยธรรม ซึ่งมีความครอบคลุมกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

2. องคประกอบของกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาปฐมวัยมีองคประกอบที่สําคัญ 4 องคประกอบคือองคประกอบที่ 1 ที่มาของกระบวนการ
ประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี หลักการพ้ืนฐานและวัตถุประสงคของกระบวนการ องคประกอบที่ 2
คุณลักษณะผูนําที่ตองการ องคประกอบที่ 3 กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการและ
องคประกอบที่ 4 การนํากระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการไปใช

3. กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยที่มี
ความเปนไปไดและเหมาะสมที่สุดนั้น ประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ ข้ันที่ 1 การประเมินความตองการ
จําเปนในการพัฒนา ข้ันที่ 2 การเตรียมการพัฒนาของผูเขารับการพัฒนา กลไกการพัฒนาและ
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โปรแกรมการพัฒนา ข้ันที่ 3 การดําเนินการพัฒนา ข้ันที่ 4 การประเมินผลและติดตามผลในแตละ
ข้ันตอนของการพัฒนาและข้ันที่ 5 การประเมินผลการดําเนินการในภาพรวม

เห็นไดวา กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ปฐมวัย เปนกระบวนการการพัฒนาที่มุงเนนการแกไขและพัฒนาคุณลักษณะผูนําทางวิชาการ โดย
จัดลําดับความสําคัญจากแนวคิดไปสูการปฏิบัติที่เนนความตอเนื่องอยางเปนระบบและตรวจสอบได
ทุกข้ันตอน ซึ่งสอดคลองกับ แคสตัทเตอรและยังค (Castetter & Young, 2000) ไดกลาวถึง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรไว 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 การวิเคราะหความตองการในการพัฒนาในสวน
ที่ขาดหรือบกพรอง ระยะที่ 2 การออกแบบวางแผนการพัฒนาเก่ียวกับขอบขายเนื้อหา วิธีการพัฒนา
ระยะที่ 3 ดําเนินการพัฒนาตามโปรแกรม ออกแบบการพัฒนาในแตละกิจกรรมที่นําไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและระยะที่ 4 ประเมินผลการพัฒนา เพ่ือนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขรวมทั้งเปนขอมูล
ในการพิจารณาตัดสินใจที่จะนําการพัฒนามาใชในโอกาสตอไป

ลักษณะของกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ปฐมวัยนี้ เปนกระบวนการที่ใหความสําคัญกับการวิเคราะหหาความตองการจําเปนในการพัฒนา โดย
ศึกษาจากการวิเคราะหงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย เพ่ือนําไปสูการกําหนดบทบาท
พฤติกรรมและคุณลักษณะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยตามที่ปฏิบัติจริง ทําให
ทราบวาผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยแตละบุคคล มีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาคุณลักษณะผูนํา
ลักษณะใดและมากนอยเพียงใด คลายคลึงกับแนวคิดของ ฟลิปโป (Flippo, 1984) ที่วาการวิเคราะห
งานเปนกระบวนการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบในงาน ผลของการ
วิเคราะหงานทําใหทราบถึงการปฏิบัติงานจริงและมีประโยชนตอการพัฒนาบุคลากร ซึ่งผูวิจัยมี
ความเห็นเชนเดียวกันวา การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาเปนข้ันตอนที่มีความสําคัญ
มาก จึงกําหนดไวในข้ันตอนที่ 1 ของกระบวนการ เพ่ือวิเคราะหสภาพปญหาในปจจุบันและปองกัน
สภาพปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยผานกระบวนการพัฒนาฝกอบรมและจากการที่ผูวิจัยได
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัยเก่ียวกับความจําเปนตองพัฒนาในเร่ืองใดกอน-
หลัง เพ่ือจะไดไมตองเขารับการพัฒนาในสวนที่ไมตองการ กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทาง
วิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย จึงเปนการเรียนรูดวยการใชวิธีการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนา ซึ่งเปนวิธีการการเรียนรูที่ดี เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมาย และตองอาศัยประสบการณ
เดิมรวมกับประสบการณที่ไดรับเพ่ิมเติม มาเปนพ้ืนฐานเพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่คงทนถาวร การสราง
แรงจูงใจทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและมีสวนรวมในกิจกรรมการศึกษาดูงานใน
สถานศึกษาที่มีผลงานดีเดนทางวิชาการ การแนะนํางานซึ่งกันและกัน ไดลงมือปฏิบัติจริง ทําใหเรียนรู
ไดเร็วและดีที่สุดในสภาพความพรอมและความพึงพอใจที่จะพัฒนา ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคไดงาย
และนําไปใชไดทันที ในแตละข้ันตอนไดจัดลําดับความสําคัญจากแนวคิดไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
เนนความตอเนื่องของกิจกรรม มีการพัฒนาไมซับซอนหรือยากเกินไป กําหนดระยะเวลาเพ่ือไมใหเกิด
ความเบื่อหนาย สอดคลองกับแนวคิดของบลูม (Bloom, 1982) ไดศึกษาความสามารถในการเรียนรูมี
ข้ันตอน 3 ระดับคือ 1. ระดับพุทธิพิสัย มุงเนนเนื้อหาสาระความรู 2. ระดับจิตพิสัย มุงเนนดาน
ทัศนคติและ 3. ระดับทักษะพิสัย มุงเนนใหเกิดการปฏิบัติได เมื่อพิจารณาข้ันตอนของกระบวนการ
เห็นไดวามีการดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีข้ันตอนของการหาความตองการจําเปนในการพัฒนา
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มีข้ันตอนการประเมินผลและติดตามผลในแตละข้ันตอนของการพัฒนาและมีข้ันตอนการประเมินผล
ในภาพรวม ซึ่งมีความสําคัญตอกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการทั้งสิ้น เพราะตองการนํา
ผลที่ไดมาเปนขอมูลในการพัฒนาใหมีศักยภาพสูงข้ึน เนื่องจากเปนการพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน
(On The Job Training) ซึ่งใหความสําคัญกับการเรียนรูดวยตนเองเปนหลัก สอดคลองกับแนวคิด
ของ แฮรริส (Harris, 1992) กลาววาการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาในระหวางประจําการเปนการ
เตรียมบุคคลใหกาวหนาในงาน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงงานหรือความรับผิดชอบในภาระงาน ซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญ โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษา ตองมีศักยภาพอยางมากจึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยรวม และวิธีการที่นํามาใชในการพัฒนายังมุงเนนการศึกษาดวยตนเองไปพรอมกับการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.1 จากการคนพบกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาปฐมวัย ประกอบดวย จุดมุงหมาย หลักการ ภาระหนาที่และทักษะที่จําเปน สามารถ
นําไปใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ปฐมวัยใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน คุณภาพการสอนของผูสอน
และการบริหารงานวิชาการในระดับปฐมวัยของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

1.2 กระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
ฉบับนี้ สามารถนําไปประยุกตใชในการกําหนดโครงการประจําป สําหรับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการพัฒนาดานอ่ืนๆในสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษา

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
2.1 ควรศึกษากระบวนการในแตละข้ันตอนใหชัดเจนกอนนําไปใช เพ่ือใหเกิดความ

คลองตัวตามความตองการจําเปนของผูเขารับการพัฒนา
2.2 เปนเพียงการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาปฐมวัย

เทานั้น ควรศึกษาเพ่ือสรางกระบวนการการพัฒนาภาวะผูนําในดานการบริหารงบประมาณ การ
บริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  ซึ่งเปนภาระงานที่มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษา
เชนเดียวกัน
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