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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานแผนกศึกษาธิการและกีฬา นครไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว วิธีดำเนินการวิจัยมี 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา โดยการ
วิเคราะห์แ นวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา และระยะที่ 2
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครู จำนวน 92 คน ปีการศึกษา 2561 ใช้วิธีการ
เลือกสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คุณภาพของเครื่องมือ
มีค่ าอำนาจจำแนก 0.43-0.88 และมีค่ าความเชื่ อมั่ นทั้ งฉบั บ 0.98 สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อ มูล คือ ความถี่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานแผนกศึกษาธิการและกีฬานครไก
สอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำทาง
วิชาการ 2) องค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการ 3) กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ และ 4) ประสิทธิผลภาวะผู้นำทาง
วิชาการ
2. ผลตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า โดยรวม
และรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ: รูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการ, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ABSTRACT

The research purposes were to develop and verify the appropriateness of an instructional leadership
model of primary school administrators under Education and Sport Office, Kaysonephamvihane City,
Savannakhet Province, the Lao People’s Democratic Republic. The research methodology comprised two phases
as follows: Phase I: Developing an instructional leadership model of primary school administrators through analysis
of concepts, theories and research related to instructional leadership of school administrators in primary schools,
and Phase II: Verifying the model’s appropriateness. The sample consisted of school administrators and teachers,
yielding a total of 92 participants in the academic year 2018, selected by simple random sampling. The
instruments for data collection were a set of 5-level rating scale questionnaires with a discriminative power
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ranging between 0.43 - 0.88 and a reliability of 0.98. The statistics for data analysis were frequency, percentage,
mean, standard deviation, and content analysis.
The findings were as follows:
1. The development of an instructional leadership model of primary school administrators under
Education and Sport Office, Kaysonephamvihane City, Savannakhet Province, the Lao People’s Democratic
Republic comprised four components as follows: 1) Factors affecting instructional leadership; 2) instructional
leadership elements, 3) instructional leadership development process, and 4) Effectiveness of instructional
leadership.
2. The verification results revealed that the appropriateness of the instructional leadership model of
primary school administrators as a whole and in each aspect was at a high level.
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ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ส่งผล
กระทบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทําให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นโลกไร้พรมแดน การศึกษาเป็นเสาหลักของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมในวันพรุ่งนี้ถูกกำหนดโดยทักษะและความรู้ที่ต้ องการในปัจจุบัน ดังนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการ
สร้างและเตรียมเยาวชนของชาติเพื่อเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบดั่งเดิมไปสูก่ ระบวนทัศน์ใหม่ มีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อนเป็นการศึกษาที่จะทำให้โลก
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
เช่น การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การศึกษามีความสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล้อ งกับความต้องการใน
การใช้กำลังคนของประเทศ การศึกษาจึงเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2557, หน้า 1)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาประเทศเพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาภายในปี
พ.ศ. 2565 และเพือ่ ก้าวไปสู่ระดับสากลและกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญของรัฐ
และพรรค ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปี พ.ศ. 2568 จึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาและแผนการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถและมีทัศนคติเกี่ยวกับการศึกษาในด้านคุณสมบัติศึกษา ปัญญาศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา และแรงงานศึกษา
เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา เพื่อให้ทุกคนได้เข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นอย่างมีคุณ ภาพทั้งในด้านผู้เรียน ด้านการเรียนการสอน ด้ านสภาพแวดล้อม ด้านสื่อประกอบการเรียนการสอน ด้านการ
คุ้มครองบริหาร และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้มีการนำไปเผยแพร่ให้ผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์สอนในสถาบันสร้างครู และ
โรงเรียนประถมศึกษาของสถาบันสร้างครู ได้มีการพัฒนาคู่มือแนะนำในการจัดตั้งปฏิบัติและนำไปใช้ ในปี พ.ศ. 2553 พร้อมกันนี้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนทุกคนให้ได้เรียนรู้เต็มขีดความสามารถของตนเอง เพื่อให้มีทักษะในการดำรงชีวิตที่สอดคล้องต่อ
ความต้องการของสังคม มีสุขภาพแข็งแรง มีความรับผิดชอบต่อการเรียน และมีคุณสมบัติที่ดี (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2555,
หน้า 20) แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นแขวงที่มีประชากรอาศัยอยู่ มากที่สุดในประเทศ ประมาณ
ร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ เป็นแขวงที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ประกอบกับข้อมูลจำนวนเด็กในชนบทที่มี
อายุอยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากปัญหาความยากจนและ
ความไม่พร้อมของสถานศึกษาที่ไม่เอื้ออำนวยต่อกระบวนการเรี ยนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2553, หน้า 12) จาก
แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา จึงมีนโยบายให้แผนกศึกษาธิการและกีฬา
แขวงสะหวันนะเขต ดำเนินการสร้างโรงเรียนประถมตัวแบบเพื่อสร้างให้นักเรียนเก่งและดีตั้งแต่ชั้นประถมขึ้นไป ดังนั้น บุคลากรที่มี
บทบาทสำคัญอย่างยิ่ง คือ ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้นำสถานศึกษานั้น ๆ การที่ผู้บริหารโรงเรียนจะนำพาสถานศึกษาให้ประสบ
ความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์อาจจำเป็นต้องอาศัย ทักษะทางการบริหาร หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงานทั้ง
งานในหน้าที่ทั้งที่เป็นของตนเองและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ในสภาพจริงการบริหารจัดการด้านการศึ กษาของผู้บริหาร
โรงเรียนขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ม าตรฐานดังกล่าวข้างต้น สาเหตุของการขาด
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ประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน พอสรุปได้ดังนี้ 1) ผู้บริหารโรงเรียนขาดความสนใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทั้งส่วนตัวและด้านปฏิบัติงานในสถานศึกษาไม่มีการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ไม่สอนงาน ไม่กระจายงาน ไม่เป็นมิตรกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 2) ผู้บริหารโรงเรียนสั่งงานไม่ตรงความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา 3) ผู้บริหารโรงเรียนขาดการยอมรับนับถื อจาก
ผู้ใต้บังคับบั ญ ชา 4) ผู้บ ริหารโรงเรียนไม่ ไว้วางใจในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญ ชา ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บั งคับบัญ ชาคิ ดหรือ
ตัดสินใจทํางานด้วยตนเอง 5) ผู้บริหารโรงเรียนขาดความมั่ นคงทางอารมณ์ 6) ผู้บริหารโรงเรียนสั่งการตามคําสั่งของหน่วยเหนือไม่
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้สติปัญญาในการคิดงาน ปัญหาเหล่านี้ ล้วนมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2555,
หน้า 13)
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีความสามารถในการนำและการบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้กระทำหรือ
จัดกิจกรรมด้านวิชาการ ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย การวัดและประเมินผลนักเรียน และครู มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและทีมงาน
การจัดการหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานวิชาชีพ การนิเทศการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการส่งเสริม
บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้งานด้านวิชาการบรรลุผลสำเร็ จ ทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด
จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำศึกษาการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานแผนกศึกษาธิการและกีฬา นครไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมและสนับสนุนต่อบุคลากรที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
ตามเป้าหมาย โดยการนำความรู้ ทักษะต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิ บัติภาระหน้าที่ เพื่อนำผู้ร่วมงานให้ร่วมมือปฏิบัติงานไปสู่ค วามมี
ประสิทธิภาพขององค์กรและบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานแผนกศึกษาธิการและกีฬา นครไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานแผนก
ศึกษาธิการและกีฬา นครไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กรอบแนวคิดของการวิจัย

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานแผนกศึกษาธิการ
และกีฬา นครไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยสามารถนำมาเขียนเป็นกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ดังนี้
ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อภาวะผู้นำ
ทางวิชาการ
1. ผู้นำการพัฒนาตนเอง
ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ผู้นำด้านการทำงานร่วมกับผู้อนื่
3. ผู้นำด้านการบริหาร
จัดการทางวิชาชีพ
4. ผู้นำด้านสังคมและชุมชน
5. ผู้นำด้านสารสนเทศและ
ความคิดสร้างสรรค์
6. ผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม
รักศรัทธา

องค์ประกอบของภาวะผูน้ ำทางวิชาการ
1. การกำหนดวิสยั ทัศน์และเป้าหมาย
2. การวัดและประเมินผลนักเรียนและครู
3. มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและทีมงาน
4. การพัฒนาหลักสูตร
5. การพัฒนาบุคลากร
6. การนิเทศการศึกษา
7. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
8. การส่งเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร

กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ
1. ขั้นวางแผนการพัฒนาภาวะผูน้ ำทางวิชาการ
2. ขั้นดำเนินการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ
3. ขั้นการตรวจสอบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ
4. ขั้นการปรับปรุงการพัฒนาภาวะผูน้ ำทางวิชาการ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
https://www.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ/index

ประสิทธิผลภาวะผู้นำทาง
วิชาการ
1. การบรรลุเป้าหมาย
2. ผลการปฏิบัติงานโรงเรียน
3. วิสัยทัศน์สถานศึกษา
4. ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
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การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานแผนกศึกษาธิการ
และกีฬา นครไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจั ยแบ่งออกเป็น
2 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 9 คน ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัม ภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง ผลการประเมินค่าความสอดคล้องคุณภาพของแบบสอบถาม
เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ ถือว่าใช้ได้ และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
2. ระยะที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการวิจัย คือ แบบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสอดคล้อง
(IOC) ซึ่งผลการประเมินค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ และผลการหาค่าอำนาจจำแนกระหว่ าง 0.43 –
0.84 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98

สรุปผลการวิจัย

1. การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า
1.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำทางวิชาการ ประกอบด้วย 1) ผู้นำการพัฒนาตนเองด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ผู้นำ
ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3) ผู้นำด้ านการบริหารจัดการทางวิชาชี พ 4) ผู้นำด้ านสังคมและชุมชน 5) ผู้นำด้านสารสนเทศและ
ความคิดสร้างสรรค์ และ 6) ผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 องค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการ ประกอบด้วย 1) การกำหนวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 2) การวัดและประเมินผล
นักเรียนและครู 3) มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและทีมงาน 4) การพัฒนาหลักสูตร 5) การพัฒนาบุคลากร 6) การนิเทศการศึกษา 7) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และ 8) การส่งเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร
1.3 กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ ประกอบด้วย 1) ขั้นวางแผนการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ 2) ขั้น
ดำเนินการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ 3) ขั้นการตรวจสอบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ และ 4) ขั้นการปรับปรุงการพัฒนา
ภาวะผู้นำทางวิชาการ
1.4 ประสิทธิผลภาวะผู้นำทางวิชาการ ประกอบด้วย 1) การบรรลุเป้าหมาย 2) ผลการปฏิบัติงานโรงเรียน 3) วิสยั ทัศน์
สถานศึกษา และ 4) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2. ผลการตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้นำเชิงวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานแผนกศึกษาธิการและ
กีฬา นครไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า โดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำทางวิชาการ ประกอบด้วย 1) ผู้นำการพัฒนาตนเองด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ผู้นำด้าน
การทำงานร่วมกับผู้อื่น 3) ผู้นำด้านการบริหารจัดการทางวิชาชีพ 4) ผู้นำด้านสังคมและชุม ชน 5) ผู้นำด้านสารสนเทศและความคิด
สร้างสรรค์ และ 6) ผู้นำด้านคุ ณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ทำให้เกิดผลสำเร็จต่อภาวะผู้นำทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกั ดสำนักงานแผนกศึกษาธิการและกีฬา นครไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะต้องมีปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำทางวิชาการในการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน สอดคล้อง
กั บ ผลการวิ จั ย ของนั ก วิ ชาการและนั ก การศึ ก ษา เช่ น สนง. คณะกรรมการข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา, (2553);
พัชรี พลอยเทศ, (2559); กนกวรรณ เชื้อบ้านเกาะ, (2559); Austin & Reynolds, (1998); Edmonds, (1999) ซึ่งผลการวิเคราะห์
และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำทางวิชาการจากนักวิชาการและนักการศึกษา จำนวน 14 คน
โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกองค์ประกอบความถี่เท่ากับ 7 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 50.00 ได้องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำ
ทางวิชาการ ดังนี้ 1) ผู้นำการพัฒนาตนเองด้านการบริหารงานวิชาการ 2) ผู้นำด้านทำงานร่วมกับผู้อื่น 3) ผู้นำด้านการบริหารจัดการ
ทางวิชาชีพ 4) ผู้นำด้านสังคมและชุมชน 5) ผู้นำด้านสารสนเทศและความคิดสร้างสรรค์และ 6) ผู้นำด้านคุณธรรม จริยธรรม
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2. องค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการ ประกอบด้วย 1) การกำหนวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 2) การวัดและประเมินผล
นักเรียนและครู 3) มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและทีมงาน 4) การพัฒนาหลักสูตร 5) การพัฒนาบุคลากร 6) การนิเทศการศึกษา 7) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และ 8) การส่งเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้เนื่องจากทักษะความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนใน
การส่งเสริมและสนับสนุนต่อบุคลากรทางการศึกษาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยการนำความรู้ ทักษะต่าง ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติภาระหน้าที่เพื่อนำผู้ร่วมงานให้ร่วมมือปฏิบัติงานไปสู่ความมีประสิทธิภาพของของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สอดคล้องกับ
ผลการวิ จั ย ของนั ก วิ ช าการและนั ก การศึ ก ษา เช่ น สุ ข ฤทั ย จั น ทร์ ท รงกลด, (2558); Chell, (2001); Louis, (2002); Lashway,
(2002); McEwan, (2003); Van Deventer & Kruger, (2003); Sergiovanni, (2004); Alig – Mielcarek & Hoy, (2005); Mary &
State Board of Education, (2005); Glickman, (2007); Henderson, (2007); Huber, (2007) ซึ่ งผลการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนักวิชาการและนักการศึกษา จำนวน 28 คน โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกองค์ประกอบความถี่
เท่ากับ 7 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25.00 ได้องค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการ 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การกำหนวิสัยทัศน์และ
เป้าหมาย 2) การวัดและประเมินผลนักเรียนและครู 3) มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและทีมงาน 4) การพัฒนาหลักสูตร 5) การพัฒนาบุคลากร
6) การนิเทศการศึกษา 7) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ 8) การส่งเสริมบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร
3. กระบวนการพั ฒ นาภาวะผู้ น ำทางวิ ช าการ ประกอบด้ ว ย 1) ขั้ น วางแผนการพั ฒ นาภาวะผู้ น ำทางวิ ชาการ 2) ขั้ น
ดำเนินการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ 3) ขั้นการตรวจสอบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ และ 4) ขั้นการปรับปรุงการพัฒนา
ภาวะผู้ น ำทางวิ ชาการ ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากการบริ ห ารโรงเรีย นเพื่ อ ให้ เกิ ด ระบบอย่ างต่ อ เนื่ อ งและสามารถตรวจสอบได้ ทุ ก ขั้ น ตอน
จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการดำเนินการเพื่อไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยกระบวนการครบวงจร (PDCA) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นักวิชาการและนักการศึกษา เช่น แนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจร (PDCA) ของสำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2543, หน้า 10) และ วีรศักดิ์ มุงคุณ (2557, หน้า 12) ประกอบด้วย มี 4 ขั้น ประกอบด้วย 1) ขั้นวางแผนพัฒนา
ภาวะผู้นำทางวิชาการ 2) ขั้นดำเนินการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ 3) ขั้นการตรวจสอบพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ และ 4) ขั้น
การปรับปรุงพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการ
4. ประสิทธิผ ลภาวะผู้นำทางวิชาการ ประกอบด้วย 1) การบรรลุเป้าหมาย 2) ผลการปฏิบัติงานโรงเรียน 3) วิสัยทั ศน์
สถานศึกษา และ 4) ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านทั้งนีเ้ นื่องจากภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลต่อคุณภาพการ
สอนของครูและสามารถนำมาซึ่งความมีประสิทธิผลในโรงเรียน โดยเฉพาะภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่แสดงออกให้
ครูได้รับรู้อย่างชัดเจน นำมาซึ่งผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนของผู้เรี ยน ซึ่งบทบาทภาวะผู้น ำทางวิ ชาการของผู้บริหารในการบริห าร
สถานศึกษา ประกอบด้วย 1) มีความรู้และเป็นผู้นำด้านวิชาการ 2) มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน 3) สามารถ
ใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที่ 4) มีวิสัยทัศน์ 5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6) ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 7) รอบรู้ทางด้านการศึกษา 8) ความรับผิดชอบ 9) แสวงหาข้อมูลข่าวสาร 10) รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ 11) ใช้ น วั ต กรรมทางการบริห าร และ 12) คำนึ งถึ งมาตรฐานวิชาการ (สำนั ก งานปฏิ รู ป การศึ ก ษา, 2543, หน้ า 82-84)
สอดคล้องกับผลการวิจัยของนักวิชาการและนักการศึกษา เช่น จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล, (2553); ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ, (2556); จันทร์ธิมา
รัตนโกสุม, (2561); Yukl, (2004); Heck & Other, (2006); Jo & Joseph Blas, (2008); Cunningham & Cordeiro, (2009) ซึ่งผล
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับประสิทธิผลภาวะผู้นำทางวิชาการ จากนักวิชาการและนักการศึกษา จำนวน
22 คน โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกองค์ประกอบความถี่เท่ากับ 7 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 50.00 ได้องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะผู้นำทางวิชาการ ดังนี้ 1) การบรรลุเป้าหมาย 2) ผลการปฏิบัติงานโรงเรียน 3) วิสัยทัศน์สถานศึกษา และ 4) ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1.1 จากการศึกษาผลการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก แต่กย็ ังมีด้านที่ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้น คือ ผู้นำด้านสังคมและชุมชน
1.2 จากการวิ จั ย รู ป แบบภาวะผู้ น ำทางวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สามารถนำไปประยุ ก ต์ กั บ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของแต่ละโรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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1.3 จากการวิจัยรูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สามารนำไปจัดทำเป็ นคู่มือในการ
อบรมบุคลากรทางการศึกษาทางด้านวิชาการและภาวะผู้นำให้กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน
แผนกศึกษาธิการและกีฬา นครไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน
แผนกศึกษาธิการและกีฬา นครไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน
แผนกศึกษาธิการและกีฬา นครไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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