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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้นำาทาง

วชิาการของผู้บริหาร สำาหรบัสถานศึกษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา กาฬสินธุเ์ขต 2 
2) เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบัุน และสภาพท่ีพึงประสงคภ์าวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสำาหรบัสถานศกึษา
สงักัดสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2 และ 3) เพือ่พฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้ง
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ในปีการศึกษา 2558 จำานวน 1,902 คน กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้บริหารและครู ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ใน
ปีการศึกษา 2558 จำานวน 440 คน กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบจำานวนประชากรทั้งหมด กับ
ตารางสำาเร็จรูปของ เครจซีและมอร์แกน 

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบและตัวช้ีวัดภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร สำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 องค์ประกอบและตัวช้ีวัดภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 4.62 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่ามีจำานวน 21 ข้อ มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด จำานวน 19 ข้อ มีความเหมาะสมมาก 
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2. สภาพปจัจบุนั และสภาพทีพึ่งประสงคภ์าวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสำาหรบัสถานศกึษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผลปรากฏว่า สภาพปัจจุบันภาวะผู้นำา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการกำาหนดเป้าหมายอยู่ในระดับมากและอีก 6 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

3. โปรแกรมเสรมิสรา้งภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา ผลการประเมนิโปรแกรม
การพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าความเหมาะสม ของโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้นำาทาง
วชิาการของผู้บรหิารสถานศกึษาของผูบ้ริหารโรงเรยีน อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด จำานวน 3 ขอ้ เรยีงลำาดบัจาก
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 ลำาดับแรก คือ ความจำาเป็นในการเสริมสร้างโปรแกรม ปัญหาสอดคล้องกับ
สภาพจรงิ และแนวทางการแกป้ญัหาเหมาะสม ตามลำาดบั สว่นขอ้ทีเ่หลอือยูใ่นระดับมากทกุขอ้ สว่นขอ้
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ข้อสุดท้าย คือ การจัดเรียงเนื้อหา การบูรณาการทุกกิจกรรม และ ตรวจสอบ
การบรรลุวัตถุประสงค์ ตามลำาดับ

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง ภาวะผู้นำาทางวิชาการ

Abstract
This research aimed to 1) to study the components and indicators of the executive 

leadership of the management. For schools under the Office of Kalasin Primary Education 
Area 2) The desirable leadership of academic leadership for educational institutes under  
the Office of Kalasin Primary Education Area 2 and 3) to develop the executive leadership 
enhancement program for the schools under the Office of Kalasin Primary Education Area 2, 
the population used in this study were the administrators and teachers in the schools under 
the Office of Kalasin Primary Education Area 2 in the academic year 2015 of 1,902 persons. 
The administrators and teachers in schools under the Office of Kalasin Primary Education 
Area 2 in the academic year 2015 of 440 People set sample size by the total population. 

The research found that:

1. Components and indicators of executive leadership for schools under the Office of 
Kalasin Educational Service Area 2, the composition and indicators of academic leadership 
of the administrators were at the highest level, at an average of 4.62. In each case, there 
were 21 items. 19 most appropriate levels are very appropriate.

2. Current and desirable conditions academic leadership of school administrators 
under the Office of Kalasin Primary Education Area 2, the current situation of academic  
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leadership of the administrators was at a moderate level. In terms of individual aspect, it 
was found that the targeting aspect was at the high level and the other six aspects were at 
a moderate level. The desirable condition of academic leadership of school administrators 
as a whole was at the highest level. Considering each side, found that all sides are at the 
highest level.

3. Academic leadership enhancement program of school administrators, by the 9 
experts were at a high level. The appropriateness of the academic leadership enhancement 
program of school administrators was found to be appropriate. At the highest level, 3 items 
are ordered from highest to highest. The first three are the need to strengthen the program. 
The problems are in line with the real situation and the solution is suitable in the order of the 
rest. The minimum meanings are the arrangement of content. Integrating all activities and 
monitoring the achievement of objectives in sequence.

Keywords: Developing a program to strengthens, structional leadership

บทนำา
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ จึงจำาเป็นต้องเร่งเสริม
สรา้งคนในชาติใหม้ศีกัยภาพในการทำางานให้สงูขึน้ 
การศกึษาเปน็กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมอย่าง
หนึ่งที่จะพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ มีความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา สามารถปรับตัวให้เท่า
ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุค
ปัจจบัุน เปน็ผู้มคีณุธรรม จรยิธรรม สามารถดำารง
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากร
ท่ีสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งให้สูงขึ้น ความ
มุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ตามมาตรา 6 
แหง่พระราชบญัญติัการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี 
ความสุข กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 23)  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาจะตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ
เพราะความสำาเร็จของงานในทุกๆ ด้านของ
สถานศึกษาข้ึนอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาท่ีจะ
เป็นผู้วินิจฉัยส่ังการหรือการตัดสินใจการแก้
ปัญหาต่างๆ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คุณลักษณะสำาคัญของผู้บริหารสถานศึกษา
หรือผู้นำาทางการศึกษาได้แก่คุณลักษณะด้าน
บคุลกิภาพคณุลกัษณะความเปน็ผูน้ำาคุณลกัษณะ
ด้านความรู้ทางวิชาการและคุณลักษณะความ
สามารถในการบรหิารจดัการดงันัน้ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มี 
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถาน
ศกึษามวิีสยัทศันใ์นการบรหิารการศกึษาใหม้คีวาม
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะ
อันพึ งประสงค์ และมีคุณสมบัติ เหมาะสม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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พุทธศักราช 2551 อย่างแท้จริง ธีระ รุญเจริญ 
(2555: 82) 

รายงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างปี
การศึกษา 2556 กบั 2557พบวา่โดยภาพรวมทกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยของ สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ต่ำากว่าระดับประเทศ พบว่า โดยภาพรวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย ลดลง (- 0.51%) 
เมือ่พจิารณาเป็นรายกลุม่สาระการเรยีนรู ้พบวา่ที่
ลดลงมากท่ีสดุ คอื กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
(-7.00%) รองลงมาคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ (- 4.78%) ตามลำาดับ จึงนำาผลการ
ประเมินไปใชป้รบัปรงุ โดยจดัทำาเปน็แผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มงาน
วัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 (2557: 45) 

จากสภาพปัญหาสะท้อนให้ เห็นว่า  
ผู้บริหารจำาเป็นต้องมีภาวะผู้นำาทางวิชาการเพ่ือ
บริหารงานตามโครงสร้างของสถานศึกษา ให้
เกิดผลดีต่อผลการดำาเนินงานการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน มีความรอบรู้ด้านวิชาการ หลักสูตร 
ปรัชญาการศึกษา หลักจิตวิทยาด้านต่างๆ เพื่อ
พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะ มีความสามารถใน
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข
เพราะ ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นำาทางวิชาการเป็น
หัวใจสำาคัญของการจัดการศึกษา ผู้วิจัยจึงมี
ความต้องการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสำาหรับสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุเ์ขต 2 เพือ่เปน็แนวทางพัฒนาใหผู้บ้รหิาร

ในสถานศกึษาไดน้ำาไปปฏบิตัใิหเ้กดิประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และตัวช้ีวัด

ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร สำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร
สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 

3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้
บริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่
กำาลงัทำางานในปีการศกึษา 2558 จำานวน 1,902 
คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูใน
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ในปีการศึกษา 
2558 กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบ
จำานวนประชากรทั้งหมด กับตารางสำาเร็จรูปของ 
เครจซแีละมอรแ์กน (Krejcie and Morgan.1970) 
ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 440 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบประเมนิองคป์ระกอบและตวัชีว้ดั
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ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสำาหรับสถาน
ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.62 

2. แบบสอบถามขอ้คำาถามเก่ียวกบัภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.89 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้กำาหนด
น้ำาหนักคะแนนตามวิธีของ Likert. (1967) 

3. แบบประเมินโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสำาหรับสถาน
ศึกษาโดยการจัดการสนทนาแบบกลุ่ม เพื่อ
ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้
บริหารสำาหรับสถานศึกษา ได้ค่าเฉลี่ย 4.35 เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มีความ
เหมาะสม มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีส่ดุและ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่านเป็นผู้ประเมิน 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

การดำาเนินการวจิยัแบง่ออกเปน็ 3 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ศกึษาองค์ประกอบและตวัช้ีวดั
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษา กาฬสนิธุ ์เขต 2 โดยใชศ้กึษาเอกสาร ตำารา
แล้วตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบ
และตัวชีว้ดัภาวะผู้นำาทางวชิาการของผูบ้รหิารโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระยะท่ี 2 ศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยใช้
แบบสอบถามข้อคำาถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
และ สภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำาทางวิชาการ

ของผู้บริหารสำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
2 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้กำาหนดน้ำา
หนักคะแนนตามวิธีของ Likert. (1967) 

ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเสริม
สร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2โดยใช้แบบประเมิน
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้
บริหารสำาหรับสถานศึกษาโดยการจัดการสนทนา
แบบกลุ่ม เพื่อประเมินความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสำาหรับสถานศึกษา ได้ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่านเป็นผู้ประเมิน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบและตวัชีว้ดั
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสำาหรับสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. การวเิคราะหส์ภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร
สำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 วิเคราะห์โดย
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การวิเคราะหก์ารพฒันาโปรแกรมเสรมิ
สร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสำาหรับ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยวิเคราะห์ค่า
ดชันคีวามตอ้งการจำาเปน็แบบปรบัปรงุ (PNI

modified
) 

และลำาดับความต้องการจำาเป็น
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ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบและตัวช้ีวัดภาวะผู้นำา

ทางวิชาการของผู้บริหาร สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสนิธุ ์เขต 2 แสดงวา่องค์ประกอบและตวัช้ีวดั 
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความเหมาะสมในระดับมากทีสุ่ด เฉลีย่ 4.62 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีจำานวน 21 ข้อ  
มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด จำานวน 19 ข้อ  
มีความเหมาะสมมาก 

2. สภาพปจัจบัุน และสภาพทีพึ่งประสงค์
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษากาฬสินธุ ์เขต 2 ผลปรากฏวา่ สภาพปัจจบุนั
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านการกำาหนดเป้าหมายอยู่
ในระดับมากและอีก 6 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
สว่นสภาพท่ีพึงประสงค์ภาวะผูน้ำาทางวชิาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่
ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินโปรแกรมการพัฒนา
ภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาโดย
การผูท้รงคณุวฒุจิำานวน 9 คน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากเมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ความเหมาะสมของ
โปรแกรมการเสริมสรา้งภาวะผูน้ำาทางวชิาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด จำานวน 3 ข้อ เรียงลำาดับจากมาก
ทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุ 3 ลำาดับแรก คือ ความจำาเปน็
ในการเสริมสร้างโปรแกรม ปัญหาสอดคล้องกับ
สภาพจริงและแนวทางการแก้ปัญหาเหมาะสม 
ตามลำาดับ ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมากทุกข้อ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ข้อสุดท้าย คือ 
การจดัเรยีงเน้ือหา การบรูณาการทกุกจิกรรม และ 

ตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ ตามลำาดับ

อภิปรายผล
การวิจัยเพื่อการพัฒนาโปรแกรมเสริม

สร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษา กาฬสินธุเ์ขต 2 สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้นำา
ทางวิชาการของผู้บริหาร สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัด
ภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผู้บรหิาร มอีงคป์ระกอบ
ที่สำาคัญ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกำาหนด
เป้าหมายโรงเรียน 2) การสื่อสารเป้าหมายของ
โรงเรยีน 3) การนเิทศและประเมนิผลดา้นการสอน  
4) การประสานงานการนำาหลักหลักสูตรไปใช้ 
5) การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ของ
นกัเรยีน6) การพฒันาสรา้งมาตรฐานดา้นวชิาการ
ของโรงเรยีน 7) การเสรมิสร้างบรรยากาศแหง่การ
เรียนรู้ของโรงเรียนซึ่งแต่ละองค์ประกอบหลักมี
องค์ประกอบย่อยหรือตัวชี้วัด จำานวน 40 ตัวชี้วัด 

องค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามเหมาะสม 
ในระดับมากทีส่ดุ เฉลีย่ 4.62 และเมือ่พจิารณาเปน็
รายข้อพบว่ามจีำานวน 21 ขอ้ มรีะดบัความเหมาะ
สมมากที่สุด จำานวน 19 ข้อ มีความเหมาะสม 
มาก ซึ่ งสอดคล้องกับ ไกศิษฏ์  เปลรินทร์   
(2552: 244-249) พัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาทาง
วิชาการสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานและ 2) ทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลโครงสร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการสำาหรับ 
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจากการพัฒนา
ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การดำาเนินการมีสอง
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ระยะประกอบด้วย ระยะแรกคือ การพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำาทางวิชาการสำาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์เอกสาร
เชิงทฤษฎี จัดทำากรอบแนวคิดตัวบ่งชี้ ร่างตัวบ่งชี้ 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ระยะที่สองคือ  
การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้าง
ภาวะผู้นำาทางวชิาการสำาหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนา 
ตวับ่งชี ้ปรากฏวา่ ได้ตวับง่ช้ีภาวะผูน้ำาทางวชิาการ
สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำานวน 
60 ตัวบ่งชี้ ที่เป็นไปตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
ที่ เ ก่ียวข้อง ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการกำาหนด 
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจการเรียนรู้   
จำานวน 12 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีการบริหารจัดการ 
หลักสูตรและการสอนจำานวน 13 ตัวบ่งชี้ ตัว
บ่งชี้การพัฒนานักเรียน จำานวน 12 ตัวบ่งช้ี  
ตั วบ่ งชี้ การพัฒนาครูจานวน 10 ตัวบ่ งชี้   
ตวับง่ชีก้ารสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้จำานวน 13 
ตัวบ่งชี้ 

2. สภาพปจัจบัุน และสภาพทีพึ่งประสงค์
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า สภาพปัจจุบันภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าด้านการกำาหนดเป้าหมายอยู่ในระดับ
มากและอีก 6 ด้าน ได้แก่ การสื่อสารเป้าหมาย
ของโรงเรียน การนิเทศและประเมินผลด้านการ
สอน การประสานงานการนำาหลักสูตรไปใช้ การ
จัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
การพฒันาสร้างมาตรฐานด้านวชิาการของโรงเรยีน 
การเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ 
และการวจิยัของ วนัเผดจ็ มชียั (2554: 99-100) 
ได้ศึกษาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารท่ีส่ง

ผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูพบว่า ภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มีภาวะผู้นำาทางวิชาการอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า มีภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน โดย
เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยตามลำาดับ ดังนี้ 
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน และด้านการส่งเสริม
บรรยากาศ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ตามลำาดับ อันดับสุดท้ายคือ ด้านการ
นเิทศการศึกษาพบวา่มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
พหุคูณเท่ากับ 0.867 ซึ่งมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์การทำานายร้อยละ 
75.10 (R2 = 0.751) คา่สมัประสทิธิก์ารถดถอย
ของภาวะผู้นำาทางวิชาการแต่ละด้านที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมากที่สุดคือ ด้านการ
พัฒนาครู (X5) (B = 0.306) ด้านการนิเทศการ
ศึกษา (X4) (B = 0.298) ด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร (X2) (B = 0.197) ด้านวิสัยทัศน์ เป้า
หมายและพันธกิจ (X1) (B = 0.156) ด้านการ
ส่งเสริมบรรยากาศ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ (X6) (B = 0.109) โดยมีค่า
สมัประสทิธิก์ารถดถอยในรปูของคะแนนมาตรฐาน 
(Beta) เท่ากับ 0.399, 0.408, 0.231, 0.189 
และ 0.150 ตามลำาดับสภาพที่พึงประสงค์ภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเรียง
ลำาดับเรียงลำาดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 
ลำาดับแรกคือ การประสานงานการนำาหลักสูตร
ไปใช้ การพัฒนาสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนและการเสริมสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการของโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับเพียรพันธ์  
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กิจพาณิชย์เจริญ (2552: 129-130) ศึกษา
สมรรถนะการบริหารวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ
การบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านคือ 
ด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ และด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อ
พฒันาคณุภาพการเรยีนรู ้อยูใ่นระดับมากทกุดา้น

3. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า ผลการประเมินความ
เหมาะสมของโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้นำา
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จากผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 9 คน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าความเหมาะสมของ
โปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด จำานวน 3 ข้อ เรียงลำาดับ
จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 ลำาดับแรก คือ 
ความจำาเป็นในการเสริมสร้างโปรแกรม ปัญหา
สอดคลอ้งกับสภาพจรงิและแนวทางการแกป้ญัหา
เหมาะสม ตามลำาดับ ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ข้อ
สุดท้าย คือ การจัดเรียงเนื้อหา การบูรณาการทุก
กิจกรรม และตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามลำาดับสอดคล้องกับ Ruff และ Alan (2005: 
554-577) ได้ศึกษากรณีศึกษารูปแบบความคิด  
(Mental Models) ท่ีถือว่าเป็นลักษณะพ้ืนฐาน
ของภาวะผู้นำาทางวชิาการ โดยศกึษาความเหมอืน
และความต่างจากครูใหญ่ใหม่และครูใหญ่เก่าที่
มีประสบการณ์และเคยได้รับรางวัลดีเด่นมาแล้ว 
พบว่ามีระดับการ บูรณาการต่างกัน การรับรู้

เก่ียวกับภาวะผู้นำาทางวิชาการแตกต่างกัน งาน
วิจัยนี้เน้นให้เห็นประโยชน์ของการรับรู้รูปแบบ
ทางความคิดในการอภิปรายเรื่องภาวะผู้นำาทาง
วิชาการ ดงันัน้จงึจำาเปน็ทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนจะตอ้ง
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจและมีภาวะผู้นำา
ทางวชิาการ และการวจิยัของ จนิตนา ศรสีารคาม 
(2554: 762) ทำาการวิจยัเรือ่งการวิจัยและพฒันา
โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการในสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน มผีลการวจิยัพบวา่จากการตรวจ
สอบกรอบแนวคดิเชิงทฤษฎขีองโปรแกรม เปน็การ
พัฒนาโปรแกรมขั้นตอนที่ 1 โดยการนำากรอบ
แนวคิดโปรแกรมที่สังเคราะห์ได้จากบทที่ 2 ไปให้
ผูท้รงคณุวฒุทิางวชิาการ จำานวน 3 ท่าน และผูท้รง
คุณวุฒิทางการปฏิบัติ จำานวน 3 ท่าน ได้ให้ข้อ
เสนอแนะที่นำามาปรับปรุงกรอบแนวคิดโปรแกรม 
ปรากฏผลสุดท้ายทำาให้ได้โปรแกรมพัฒนาภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาจากชุดปฏิบัติการ
เล็กหลายชุด ที่ประกอบด้วยโครงการ 3 โครงการ
ดังนี้ 1) โครงการสร้างปณิธานร่วมพัฒนาภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการ 2) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
วิชาการและการวิจัย 3) โครงการสร้างเครือข่าย
พัฒนาวิชาการ 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา กาฬสินธุ์เขต 2 พบว่าอยู่ในระดับ
มากควรนำาการประสานงานการนำาหลักสูตรไปใช้ 
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาส่วนใหญ่มี
น้อยมากผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่วนใหญ่ไม่
ไดศ้กึษาหลกัสตูร ไมเ่หน็ความสำาคญัของหลกัสตูร 
และไม่มีความเข้าใจหลักสูตรอย่างถ่องแท้ จึง
จัดการเรียนการสอนโดยแบบไร้ทิศทาง ดังนั้น  
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ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นหลักและสร้างภาวะ
ผู้นำาทางวชิาการในการพัฒนาหลกัสตูรและการนำา
ไปใช้ให้เกิดผลอย่างแท้จริงในสถานศึกษา

1.2 การจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการ
เรยีนรู้ของนักเรียนเพ่ือเปน็การส่งเสรมิใหม้ผีลการ
ทดสอบในระดับชาติให้สูงขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้�
ต่อไป

2.1 การศึกษาในหัวข้อนี้ทำาขึ้นเฉพาะใน
เขตพื้นที่ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ครอบคลุมพื้นที่อำาเภอ
ห้วยเม็ก อำาเภอยางตลาด อำาเภอหนองกุงศรี 
อำาเภอฆ้องชัย และอำาเภอท่าคันโท ของจังหวัด
กาฬสินธุ์เท่านั้น ควรมีการศึกษาค้นคว้าหรือการ
วิจัยซ้ำา โดยการขยายกลุ่มตัวอย่างให้กว้างมากขึ้น 
ครอบคลุมพื้นที่ระดับภาคภูมิศาสตร์ต่อไป

2.2 ควรพัฒนาโปรแกรมภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไปใช้พัฒนา
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ 
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