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การวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการรับรูของผูบริหารและครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ วิเคราะหองคประกอบสมรรถนะภาวะผูน าํ ทางวิชาการของผูบ ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการรับรูของผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 36 คน และครูผูสอน
จํานวน 360 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ผูว จิ ยั ใชแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
ตัวแปรทีเ่ กีย่ วของกับสมรรถนะของภาวะผูน าํ ทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษา และตอนที่ 3 แบบสอบถาม
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมโดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.896 สถิติที่ใช ไดแก
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยสกัดองคประกอบดวยวิธอี งคประกอบหลัก
และหมุนแกนองคประกอบแบบมุมฉาก ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax) ผลการวิจัยพบวาองคประกอบ
สมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรูของผูบริหารและครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา มี 5 องคประกอบ ไดแก
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องคประกอบที่ 1 ผูน าํ ในการริเริม่ ใชนวัตกรรมเพือ่ การเรียนการสอน องคประกอบที่ 2 วิสยั ทัศนในการจัดการศึกษา
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง องคประกอบที่ 3 สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพของครู
องคประกอบที่ 4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสอนของครู และองคประกอบที่ 5 จัดบรรยากาศเพื่อ
สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน

คําสําคัญ
การวิเคราะหองคประกอบ สมรรถนะ ภาวะผูน าํ ทางวิชาการ ผูบ ริหารสถานศึกษา การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

Abstract
The purpose of this research is to analyze the factors indicating the academic leadership
competencies of administrators of basic education schools perceived by the administrators and
teachers under the Secondary Education Service Area Office 36, Phayao Province. For data gathering,
36 administrators and 360 teachers. Research tool was a questionnaire of 3 parts as follows;
first part was general questions, second part was questions for the competencies of academic
leadership of administrators, and third part was question for additional suggestion. The reliability
of this research instrument is equal to 0.896. The data were analyzed by using Exploratory Factor
Analysis (EFA), Principal Component Analysis (PCA), and Varimax Rotation. The findings of this
research show that there are 5 factors, indicating the instructional leadership competencies of
administrators of basic education schools perceived by the administrators and teachers under the
Secondary Education Service Area Office 36, Phayao Province. Factor 1: the leader initiates the
use of innovation in learning and teaching. Factor 2: vision of education keeps up with changes.
Factor 3: the leader promotes research to develop professional advancement of teachers. Factor
4: the leader supervises, monitors, and evaluates the teaching of teachers. Factor 5: the leader
provides an atmosphere to promote academic excellence of the school.

Keywords
Factor Analysis, Competencies, Academic Leadership, School Administrators,
Basic Education

บทนํา
ประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาในทางเทคโนโลยีมากขึ้น สถานศึกษาจึงตองปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลง ใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา เนนการพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
มีความรู คูคุณธรรม สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การศึกษาจึงเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน
กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหสาํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และ

252

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

สถานศึกษา มีอาํ นาจในการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ จึงถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญของผูบริหารที่จะตองนําสถานศึกษา
ใหดําเนินงานภายใตบรรยากาศแหงการเรียนรูและกํากับติดตามงานวิชาการใหบรรลุเปาหมาย (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559, 2-3)
ปจจุบนั ระดับคุณภาพการศึกษาไทย ยังไมเปนไปตามทีค่ าดหวัง ปญหาการศึกษาไทยไมใชการขาด
ทรัพยากร แตเปนการขาดความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สงผลทําใหเกิดปญหาคุณภาพการศึกษาตกตํ่า หรือผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าที่สถานศึกษา
ไดกาํ หนดไว สอดคลองกับรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 3 ปการศึกษา 2556 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา พบวา มาตรฐานที่ 1
ผลการจัดการศึกษา ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับพอใช ซึ่งหากพิจารณาใน
ภาพรวมจะพบวาผลคะแนนเฉลี่ย 8 วิชา ตั้งแตปการศึกษา 2554 – ปการศึกษา 2556 ของสถานศึกษาใน
จังหวัดพะเยา สวนใหญมคี ะแนนเฉลีย่ ตํา่ กวาเกณฑมาตรฐาน รอยละ 50
จากสภาพปญหาทีก่ ลาวมา จะเห็นไดวา ผูบ ริหารสถานศึกษา เปนผูท มี่ บี ทบาทสําคัญในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา จึงตองมีความรูความสามารถในการจัดการศึกษาและ
มีสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม เปนผูบริหารมืออาชีพ มีวิสัยทัศน มีความมุงมั่นใน
การทํางานและการเปนแบบอยางทีด่ ี (วารินทร สินสูงสุด และ วันทิพย สินสูงสุด, 2542, 18) ซึง่ สมรรถนะเหลานัน้
ลวนเปนหนึ่งในองคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตเห็นไดจาก
การกระทํา หรือพฤติกรรมของผูนํา สอดคลองกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การศึกษา
วิจัยเรื่องภาวะผูนําทางวิชาการ ไดมีการศึกษากันอยางแพรหลายแลว แตยังขาดการจัดทําเปนองคประกอบ
อยางเปนระบบและเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการ
จากคุณลักษณะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จึงไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห
องคประกอบสมรรถนะภาวะผูน าํ ทางวิชาการ ตามการรับรูข องผูบ ริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ไดทราบองคประกอบ
สมรรถนะภาวะผู  นํ า ทางวิ ช าการ เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการพั ฒ นาสมรรถนะภาวะผู  นํ า ทางวิ ช าการ
อยางเปนระบบและเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ขอมูลทีไ่ ดจากการวิจยั ครัง้ นี้ จะเปนประโยชนตอ การพัฒนา
สมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนที่สนใจ และเปนแนวทางในการ
วางแผนเพือ่ พัฒนาผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
ใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอไป
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วัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามการรับรูของผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดพะเยา

นิยามศัพท
ภาวะผูนําทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการจูงใจและการนําครู
ใหใชนวัตกรรมเพือ่ การเรียนการสอน และการวิจยั ในชัน้ เรียนมีการนิเทศ ติดตาม การจัดบรรยากาศการเรียนรู
ที่สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา

ทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิด
ภาวะผูน าํ ทางการศึกษา (Instructional Leadership) ไดพฒ
ั นามากจากภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลง
(Transformational Leadership) เปนการประยุกตใชความรูใ นทฤษฎีการศึกษาเปนพลังขับเคลือ่ นการดําเนินงาน
เรียกวาภาวะผูน าํ ทางวิชาการ (Academic Leadership) ผูน าํ ทางวิชาการจะตองมีความสามารถในการสือ่ สาร
และแสดงใหครู นักเรียน และผูปกครองเห็นวา อะไรสําคัญและมีคุณคาในโรงเรียน และตองเปนสัญลักษณ
ที่เปนแรงขับเคลื่อนการศึกษา (McEwans, 1998)
ภาวะผูน าํ ทางวิชาการ หมายถึง ความตัง้ ใจทีจ่ ะปรับปรุงการเรียนการสอนและดูแลชัน้ เรียน พรอมทัง้
สรางวิสัยทัศนใหชัดเจนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูซึ่งประกอบดวย กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน
การเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณที่จําเปนในกระบวนการเรียนการสอน การกํากับติดตามนิเทศครูและบุคลากร
การประสานงานและสงเสริมสัมพันธภาพ (Duke, 1987; Wildy & Dimmock, 1993) เชนเดียวกันกับ Davis &
Magaret (1989) ทีก่ ลาววา ภาวะผูน าํ ทางวิชาการ หมายถึง การกระทําอยางตัง้ ใจทีม่ จี ดุ มุง หมายทีจ่ ะพัฒนา
สภาพการทํางานใหเปนทีน่ า พอใจ และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ดังนัน้ ภาวะผูน าํ
ทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาที่มีบทบาทหนาที่อยางสรางสรรคที่จะโนมนาว
จูงใจ หรือชีน้ าํ ใหบคุ ลากร และผูเ กีย่ วของเขาใจตระหนักในจุดมุง หมายของการจัดการศึกษา รวมพลังประสาน
สัมพันธกันเพื่อใหงานวิชาการ อันเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวสอดคลอง
กับ พูนศักดิ์ ไชยคําจันทร (2558) ไดทาํ การศึกษาวิจยั เรือ่ ง ภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ในเขตอําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหมผลการวิจัย พบวา ในภาพรวมผูบริหารสถานศึกษา มีภาวะผูนําในการบริหารงานวิชาการ
อยูใ นระดับมากทุกดาน โดยเฉพาะภาวะผูน าํ แบบสนับสนุนและภาวะผูน าํ แบบมีสว นรวม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลง
มาเปนภาวะผูนําแบบบงการ และภาวะผูนําแบบเนนความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด
โดยการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําทางวิชาการ
จากนักวิชาการตาง ๆ ไดแก Knezevick, 1984 ; Trusty,1986 ; Krung, 1992 ; Wildy & Dimmock, 1993 ;
McEwan, 1998 ; Seyfarth, 1999 ; McNeill, Cavanagh & Silcox, 2003 ; Alig-Mielcarek & Hoy, 2005
และไดสังเคราะหเปนสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการ แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่1: กรอบแนวคิดในการวิจัยสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ มีจํานวนตัวแปรที่ไดจากการสังเคราะหสมรรถนะ
ภาวะผูนําทางวิชาการ จํานวน 76 ตัวแปร ซึ่งสามารถสรุปสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
แสดงความหมายของสัญลักษณตัวแปรของกรอบแนวคิดในการวิจัย สมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
´ªÂ¦
AL1
AL2
AL3
AL4
AL5
AL6
AL7
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ªµ¤®¤µ¥
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¼o¦·®µ¦´»oµµ¦¡´µª·µ¸¡¦¼
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Âo{®µªµ¤ ´Â¥o
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AL74
AL75
AL76

วิธีการวิจัย
1. กลุมผูใหขอมูล
1.1 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 1,121 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 396 คน ซึ่งไดมาจาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการเลือกกลุม ตัวอยาง คือ 1) ผูบ ริหารสถานศึกษา
ตําแหนง ผูอํานวยการ และ/หรือรองผูอํานวยการโรงเรียนละ 2 คน 2) ครู 8 กลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนละ
20 คน รวมทั้งสิ้น โรงเรียนละ 22 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงออกเปน 3 ตอน ไดแกตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 6 ขอตอนที่ 2 ตัวแปรทีเ่ กีย่ วของกับสมรรถนะภาวะผูน าํ ทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับ จํานวน 76 ขอ และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะเปนปลายเปด (Open Form)
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผานการตรวจสอบคุณภาพโดยการหาความเที่ยงตรง (Validity)
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอคําถาม นอกจากนี้การนําเครื่องมือวิจัยไป
ทดลองใช (Tryout) จํานวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง พบวา คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ
ในการวิจัย มีคาเทากับ 0.896
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4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยสกัด
องคประกอบดวยวิธีองคประกอบหลัก และหมุนแกนองคประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation)
ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax)

ผลการวิจัย
การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) หลังหมุนแกนแบบมุมฉาก
(Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax Rotation)
ตารางที่ 2
แสดงคาไอเกน (Eigenvalues) คารอยละของความแปรปรวน และผลบวกสะสม รอยละของความแปรปรวน
°r ¦³°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Eigen Values
6.673
5.782
5.758
4.989
4.020
3.479
3.218
3.189
3.020
2.552
2.505
2.279
1.966
1.891
1.620
1.479
1.324

% of Variance
8.666
7.509
7.478
6.479
5.220
4.518
4.179
4.142
3.922
3.314
3.253
2.960
2.553
2.456
2.104
1.921
1.720

Cumulative % of Variance
8.666
16.175
23.653
30.132
35.352
39.870
44.049
48.191
52.113
55.427
58.680
61.640
64.194
66.650
68.754
70.675
72.395
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จากตารางที่ 2 พบวาในการสกัดองคประกอบได 17 องคประกอบ มีคา Eigen Value มากกวา 1.00
คารอยละของความแปรปรวนทั้ง 17 องคประกอบ มีคา 72.395 นั่นคือ ทั้ง 17 องคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดไดรอยละ 72.40 จํานวนองคประกอบที่ไดจากการสกัดองคประกอบหลัก
ภายหลังหมุนแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal) เพื่อใหไดองคประกอบที่เปนอิสระดวยวิธีแวริแมกซ
(Varimax Orthogonal Rotation) ไดทั้งหมด 17 องคประกอบ
ภายหลังจากการคัดเลือกองคประกอบ พบวา องคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ มีองคประกอบที่สําคัญ 5 องคประกอบ ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวน
มีรายละเอียด ดังตารางที่3
ตารางที่ 3
แสดงการเลือกตัวแปรในแตละองคประกอบจากคานํ้าหนักองคประกอบภายหลังการหมุนแกนดวยวิธี
แวริแมกซ (Varimax Orthogonal Rotation)
´ªÂ¦
AL5
AL6
AL7
AL9
AL13
AL24
AL26
AL31
AL33
AL34
AL35
AL36
AL37
AL39
AL42
AL43
AL45

1

n µÎµÊ ®´°r ¦³° (Factor Loading)
2
3
4
.692
.645
.734
.681

5

.448
.740
.856
.916
.658
.680
.928
.817
.929
.705
.636
.822
.901
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´ªÂ¦
AL47
AL48
AL49
AL52
AL56
AL58
AL59
AL62
AL65
AL68
AL70
AL71
AL73

1

n µÎµÊ ®´°r ¦³° (Factor Loading)
2
3
4

5

.866
.887
.716
.799
.867
.831
.641
.564
.772
.475
.760
.907

จากตาราง 3 พบวา คานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรทั้ง 76 ตัวแปร ภายหลัง
การหมุนแกนดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax Orthogonal Rotation) ไดตัวแปรจํานวน 29 ตัวแปร ที่มีคุณสมบัติ
ในการบรรจุไวในองคประกอบได 5 องคประกอบ โดยพิจารณาคานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading)
ที่มีคามากกวา .40 ขึ้นไป ซึ่งตองมีจํานวนตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป จึงจะนับเปน 1 องคประกอบ ผูวิจัย
แสดงผลดังนี้
1. องคประกอบที่ 1 ผูนําในการริเริ่มใชนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน มีคานํ้าหนักองคประกอบอยู
ระหวาง 0.448 ถึง 0.772 มีคาไอเกน เทากับ 6.673 ประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก 1) ผูบริหารนําเทคโนโลยี
มาชวยในการเรียนการสอน การจัดการสถานศึกษา และพัฒนาหลักสูตร 2) ผูบริหารมีความรอบรูในเรื่อง
การวิจยั หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ 3) ผูบ ริหารมีการพัฒนาความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของครู 4) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูสังเกตการสอนระหวางเพื่อนครูดวยกัน และ 5) ผูบริหารมีการ
สนับสนุนทรัพยากรและแหลงเรียนรูทางวิชาชีพใหแกครู เชน วัสดุอุปกรณ สื่อการสอน และงานวิจัย
2. องคประกอบที่ 2 วิสยั ทัศนในการจัดการศึกษาใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลง มีคา นํา้ หนักองคประกอบ
อยูร ะหวาง 0.716 ถึง 0.928 มีคา ไอเกน เทากับ 5.782 ประกอบดวย 7 ตัวแปร ไดแก 1) ผูบ ริหารมีการกําหนด
เปาประสงคของโรงเรียน 2) ผูบริหารตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในดานสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
การเมือง ทีส่ ง ผลกระทบตอการศึกษา 3) ผูบ ริหารมีความสามารถในการวิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) ผูบริหารมีสวนรวมกับครูในการกําหนดพันธกิจ และเปาหมาย
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ทางการศึกษา โดยอาศัยขอมูลจากภายในและภายนอก 5) ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจเกี่ยวกับ
การเรียนรูของนักเรียน โดยเนนการมีสวนรวม 6) ผูบริหารมีบทบาทในการเปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพ
การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาผู  เ รี ย นให มี ค วามรู  ค วามสามารถ และปรั บ ตั ว ได ทั น ต อ
การเปลีย่ นแปลงของสังคมทีม่ คี วามเจริญอยางรวดเร็ว และ 7) ผูบ ริหารมีความกระตือรือรนในการใชกลยุทธ
เพื่อปรับปรุงโรงเรียน
3. องคประกอบที่ 3 สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพของครู มีคานํ้าหนัก
องคประกอบอยูระหวาง 0.564 ถึง 0.740 มีคาไอเกน เทากับ 5.758 ประกอบดวย 7 ตัวแปร ไดแก1) ผูบริหาร
มีการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครู 2) ผูบริหารสนับสนุนดานการพัฒนาวิชาชีพครู 3) ผูบริหาร
เปนนักวางแผน นําเทคนิคใหม ๆ เพื่อใชในการวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 4) ผูบริหารเปนผูกระตุนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสิ่งใหม ๆ ในวิชาชีพ 5) ผูบริหารสงเสริมใหครูมีการพัฒนาวิชาชีพ 6) ผูบริหารมี
การจัดสรรเวลาเพื่องานวิชาการรวมกับครูไวอยางชัดเจน และ 7) ผูบริหารชวยเหลือครูในการพัฒนา
ระบบงานเพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ
4. องคประกอบที่ 4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสอนของครู มีคา นํา้ หนักองคประกอบอยูร ะหวาง
0.680 ถึง 0.887 มีคาไอเกน เทากับ 4.989 ประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก 1) ผูบริหารสังเกตการสอนของครู
และใหขอมูลปอนกลับ 2) ผูบริหารใหความชวยเหลือ สะทอนผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินผล
การจัดการเรียนรูข องครู 3) ผูบ ริหารสงเสริมใหครูใชขอ มูลผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน เพือ่ เปนแนวทาง
ในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู 4) ผูบ ริหารรวมทํางานกับครูในการวิเคราะหขอ มูลประเมินการเรียน
ของนักเรียนเพือ่ นําไปใชในการสอน และ 5) ผูบ ริหารมีการสนับสนุนใหครูมองสะทอนการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง
5. องคประกอบที่ 5 จัดบรรยากาศเพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน มีคานํ้าหนัก
องคประกอบอยูระหวาง 0.630 ถึง 0.831 มีคาไอเกน เทากับ 4.020 ประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก 1) ผูบริหาร
สนับสนุน และสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน 2) ผูบริหารสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) ผูบริหารสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ 4) ผูบริหารสงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูของนักเรียนโดยการใหรางวัล และ
การใหการยอมรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการสูง และ 5) ผูบริหารสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนการสอน

อภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
พบวา มีองคประกอบที่สําคัญ จํานวน 5 องคประกอบ สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
องคประกอบที่ 1 ผูนําในการริเริ่มใชนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก
1) ผูบ ริหารนําเทคโนโลยีมาชวยในการเรียนการสอน การจัดการสถานศึกษา และพัฒนาหลักสูตร 2) ผูบ ริหาร
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มีความรอบรูในเรื่องการวิจัยหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ 3) ผูบริหารมีการพัฒนาความสามารถ
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครู 4) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูสังเกตการสอนระหวางเพื่อนครูดวยกัน
และ 5) ผูบริหารมีการสนับสนุนทรัพยากรและแหลงเรียนรูทางวิชาชีพใหแกครู เชน วัสดุอุปกรณ สื่อการสอน
และงานวิจยั ทัง้ นีเ้ ปนเพราะความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบนั ชวยใหครูและผูบ ริหารสถานศึกษา
สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาได ทําใหผูเรียนมีความสนุกในการเรียนรู
อีกทัง้ ยังเปนเครือ่ งมือใหครูและผูบ ริหารสถานศึกษาไดใชในการสืบคนขอมูลทางวิชาการ เปนการสรางเครือขาย
ทางวิชาการในการแลกเปลีย่ นเรียนรู สอดคลองกับ ธิดาวัลย เสตะจันทร (2541, 22) ทีก่ ลาววา ภาวะผูน าํ ทาง
วิชาการ เปนพฤติกรรมทีผ่ นู าํ แสดงออกถึงความสามารถในการพัฒนางานวิชาการ โดยการคิดริเริม่ นําทางให
เกิดแนวคิดใหม หรือใหการสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานของครูเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งไคเซอร
(Kaiser, 2000) ไดกลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ นอกจากผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจในทฤษฎี
ปรัชญาของหลักสูตรและการสอนทีใ่ ชในโรงเรียนแลว ยังตองสนับสนุนใหครูใชนวัตกรรมในการเรียนการสอน
เปนแบบอยางที่ดใี นเชิงวิชาการ ประกอบกับ กาญจน เรืองมนตรี (2547) ไดทําการศึกษา เรื่อง องคประกอบ
ภาวะผูนําที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ผลการวิจยั พบวา องคประกอบภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ะนําไปสูป ระสิทธิผล
การบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรปู การศึกษา ครอบคลุม 3 ดาน ไดแก 1) ดานบุคลิกภาพสวนตัว
ผูบ ริหาร เชน มีความซือ่ สัตยสจุ ริต มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีวสิ ยั ทัศน มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
2) ดานพฤติกรรมการปฏิบัติ เชน สงเสริมครูและพัฒนาครูอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหครูมีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บริหารโดยยึดกระบวนการครบวงจร ใชหลักประชาธิปไตยในการทํางาน และ 3) ดานปจจัยสนับสนุน เชน
ความสามัคคีของครูและบุคลากร ความรูค วามสามารถของครูครบตามกลุม สาระการเรียนรู วัฒนธรรมองคกร
ของโรงเรียน การสนับสนุนชวยเหลือของผูปกครอง ชุมชน นโยบายหนวยเหนือ
องคประกอบที่ 2 วิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย 7 ตัวแปร
ไดแก 1) ผูบริหารมีการกําหนดเปาประสงคของโรงเรียน 2) ผูบริหารตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงใน
ดานสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง ที่สงผลกระทบตอการศึกษา 3) ผูบริหารมีความสามารถใน
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) ผูบริหารมีสวนรวมกับ
ครูในการกําหนดพันธกิจ และเปาหมายทางการศึกษา โดยอาศัยขอมูลจากภายในและภายนอกโรงเรียน
5) ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน โดยเนนการมีสวนรวม 6) ผูบริหารมี
บทบาทในการเปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถ และปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีความเจริญอยางรวดเร็ว และ 7) ผูบริหาร
มีความกระตือรือรนในการใชกลยุทธเพือ่ ปรับปรุงโรงเรียน ทัง้ นีเ้ ปนเพราะการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะตอง
อาศัยการกําหนดเปาหมายทางการศึกษา และการวางแผนการดําเนินการ โดยการมีสวนรวมของครูและ
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ผูบริหารสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติ ผูบริหารสถานศึกษาจึงตอง
พัฒนาตนเองอยูเสมอใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหได
มาตรฐานทีก่ าํ หนดไว สอดคลองกับแม็คเนลล, คาวานาชก และซิลคอก (McNeill, Cavanagh & Silcox, 2003)
ไดกลาววา ผูนําทางวิชาการ ควรกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจเกี่ยวกับการเรียนรูของนักเรียน โดยเนนการ
มีสวนรวม ทําใหครูและนักเรียนมีความมุงมั่นและรับผิดชอบตอพันธกิจ พัฒนาการสอนของครู เปดโอกาส
ใหครูไดรับการพัฒนาและการมีสวนรวมในการบริหาร สรางสรรคและแลกเปลี่ยนความรูภายในโรงเรียน
อีกทั้ง จุฑามาศ อินนามเพ็ง (2552, 28) ไดกลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ คือ ผูที่มีความสามารถในการนํา
และการบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ใหกระทําหรือจัดกิจกรรมดานวิชาการกิจกรรม
การเรียนการสอนใหบรรลุผลสําเร็จ ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 3 สงเสริมการวิจยั เพือ่ พัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพของครู ประกอบดวย 7 ตัวแปร
ไดแก 1) ผูบ ริหารมีการพัฒนาทักษะการวิจยั ในชัน้ เรียนของครู 2) ผูบ ริหารสนับสนุนดานการพัฒนาวิชาชีพครู
3) ผูบริหารเปนนักวางแผน นําเทคนิคใหม ๆ เพื่อใชในการวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 4) ผูบริหารเปน
ผูก ระตุน ใหเกิดการเปลีย่ นแปลง และพัฒนาสิง่ ใหม ๆ ในวิชาชีพ 5) ผูบ ริหารสงเสริมใหครูมกี ารพัฒนาวิชาชีพ
6) ผูบริหารมีการจัดสรรเวลาเพื่องานวิชาการรวมกับครูไวอยางชัดเจน และ 7) ผูบริหารชวยเหลือครูใน
การพัฒนาระบบงาน เพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ ทั้งนี้เปนเพราะการวิจัยในชั้นเรียนเปนการแกปญหา
ทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ รียนในชัน้ เรียน ทําใหผเู รียนมีพฒ
ั นาการในการเรียนรูไ ดดขี นึ้ เปนการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารเรียน
การสอนให เ หมาะสมกั บ ผู  เ รี ย น ทั้ ง นี้ ต  อ งอาศั ย ครู ที่ มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู และมี ค วามสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอน การแกปญ
 หาผูเ รียน โดยผูบ ริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญในเรือ่ งนี้ เนือ่ งจาก
เปนการจูงใจใหครูไดพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและเปนการยกระดับการศึกษาในหองเรียนอยางแทจริง
สอดคลองกับแมคอีแวน (McEwan, 1998,13) ทีก่ ลาววา คุณลักษณะของภาวะผูน าํ ทางวิชาการทีม่ ปี ระสิทธิผล
ประกอบดวย 7 ดาน คือ 1) การกําหนดเปาหมายทางวิชาการที่ชัดเจน 2) การจัดการทีมงาน 3) การสราง
วัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 4) การสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศนของโรงเรียน 5) การตั้ง
ความคาดหวังที่สูงเกี่ยวกับทีมงาน 6) การพัฒนาครูใหเปนผูนํา 7) การสรางและรักษาเจตคติที่ดีของนักเรียน
ทีมงานและผูปกครอง อีกทั้ง พิสิษฐ แมนเขียน (2545, 79) ไดกลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ คือ การกระทํา
ที่ผูบริหารโรงเรียนแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารกิจกรรมของโรงเรียน โดยการจูงใจใหผูรวมงาน
ทุกคน พัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมงานวิชาการใหไดผลดี ซึง่ ผูร ว มงานสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนจากพฤติกรรม
หลัก 3 ดาน คือ 1) ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
3) ดานการเสริมสรางบรรยากาศวิชาการของโรงเรียน ประกอบกับ วิรุฬหจิต ใบลี (2548) ไดทําการศึกษา
เรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู
เขต 1-2 ผลการวิจยั พบวา ภาวะผูน าํ ทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 1-2 โดยภาพรวม อยูใ นระดับมาก ซึง่ ดานทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุด คือ ดานการวางแผนเพือ่ พัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพครู
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องคประกอบที่ 4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสอนของครูประกอบดวย 5 ตัวแปร ไดแก
1) ผูบ ริหารสังเกตการสอนของครู และใหขอ มูลปอนกลับ 2) ผูบ ริหารใหความชวยเหลือ สะทอนผลการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินผลการจัดการเรียนรูของครู 3) ผูบริหารสงเสริมใหครูใชขอมูลผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียน เพือ่ เปนแนวทางในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู 4) ผูบ ริหารรวมทํางานกับครู
ในการวิเคราะหขอมูลประเมินการเรียนของนักเรียนเพื่อนําไปใชในการสอน และ 5) ผูบริหารมีการสนับสนุน
ใหครูมองสะทอนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ทั้งนี้เปนเพราะการนิเทศติดตาม เปนการกํากับดูแล
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใหเปนไปตามแผนการเรียนการสอนทีก่ าํ หนดไว โดยผูบ ริหารสถานศึกษา
เปนผูใหคําปรึกษา และใหความชวยเหลือครูดานการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนั้นยังเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง เปนการตรวจสอบขอมูลเชิงประจักษ
เพือ่ พิจารณาความดีความชอบใหครูผสู อน สอดคลองกับ โจเซฟบลาเซ (Blase,2004) ทีก่ ลาววา คุณลักษณะ
ของภาวะผูนําทางวิชาการ ควรมีการกําหนดเปาหมายโรงเรียน และการสื่อสารเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การนิเทศและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การประสานงานหลักสูตร การติดตามผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียน อีกทั้ง วิษณุ จุลวรรณ (2547, 94-95) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน พบวา ดานการนิเทศ เปนคุณลักษณะหนึ่งของภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบ ริหารโรงเรียน ซึง่ ผูบ ริหารโรงเรียนจะตองแสดงบทบาทในฐานะผูน าํ ในการเปนผูน เิ ทศ และ
ใหคาํ ปรึกษาเพือ่ ชวยเหลือแกครูอาจารยในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามภารกิจหลัก อันเปนปจจัยอิทธิพลทีส่ ง ผลตอ
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่ 5 จัดบรรยากาศเพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน ประกอบดวย
5 ตัวแปร ไดแก 1) ผูบริหารสนับสนุน และสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน 2) ผูบริหารสงเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) ผูบริหารสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 4) ผูบริหารสงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูของนักเรียน
โดยการใหรางวัล และการใหการยอมรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการสูง และ 5) ผูบริหารสราง
สภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเรียนการสอน ทัง้ นีเ้ ปนเพราะการเรียนรูท มี่ ปี ระสิทธิภาพจะตองเกิดจากความสนใจ
ของผูเรียนในบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู โดยผูบริหารสถานศึกษาเปนผูอํานวยความสะดวก และครูไดจัด
รูปแบบการเรียนรู หรือแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตามศักยภาพ เพื่อใหผูเรียนมีความสุข
ในการเรียนและเกิดบรรยากาศในการแขงขันทางวิชาการในสถานศึกษา สอดคลองกับวีรชาติ วิลาศรี (2549,
24) ไดกลาววา ภาวะผูนําทางวิชาการ คือ พฤติกรรมการกระทําของผูบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอีกทั้ง
สรรเสริญ เมืองวงษ (2549) ไดทําการศึกษา เรื่อง องคประกอบภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผลการศึกษา พบวา
องคประกอบภาวะผูน าํ ทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษา รวมทัง้ 3 ดาน ทีม่ ผี ลตอประสิทธิผลของโรงเรียน
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มีการสงผลอยูในระดับปานกลาง มีคาเทากับ .648 หรือรอยละ 42 เมื่อทดสอบแลวพบวา มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 2 คา ประกอบดวยการจัดการดานการเรียนการสอนการเสริมสรางบรรยากาศ
ทางวิชาการของโรงเรียน การจัดการดานการเรียนการสอน

สรุป
การสรางภาวะผูน าํ ทางวิชาการใหกบั ผูบ ริหารสถานศึกษานัน้ ควรนําขอคนพบทีไ่ ดจากการวิเคราะห
องคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการ ทั้ง 5 องคประกอบ ไดแก 1) ผูนําในการริเริ่มใชนวัตกรรม
เพือ่ การเรียนการสอน 2) วิสยั ทัศนในการจัดการศึกษาใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลง 3) สงเสริมการวิจยั เพือ่ พัฒนา
ความกาวหนาทางวิชาชีพของครู 4) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการสอนของครู และ 5) จัดบรรยากาศ
เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียน ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหดยี งิ่ ขึน้ หรือนําไปใชเปนเกณฑในการวางแผนจัดกิจกรรม
หรือสรางหลักสูตรการพัฒนาและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษากอน
เขารับตําแหนงเปนผูบริหารสถานศึกษาสําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรนําองคประกอบ
สมรรถนะภาวะผูท างวิชาการมีองคประกอบทีส่ าํ คัญทัง้ 5 องคประกอบ ไปการวิจยั ในลักษณะของการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพื่อจะไดทราบวาองคประกอบสมรรถนะภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษานั้น องคประกอบใดมีความสําคัญมากที่สุด และควรมีการสรางแบบวัด
คุณลักษณะขององคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามองคประกอบทั้ง
5 ดาน เพื่อจะไดทราบถึงลักษณะขององคประกอบสมรรถนะภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
วายังบกพรองในดานใด จะไดหาทางปรับปรุงแกไขตอไป
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