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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้น าทางวิชาการ ของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม
จังหวัดสนุก การด าเนินการวิจัยโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน 
จ านวน 500 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดสนุกประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาตนเองและทีมงาน และด้าน
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลภาวะผู ้น าทางวิชาการของผู ้บริหาร  พบว่า
โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 29.47 ค่าองศา
อิสระ (df) เท่ากับ 31 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 0.54459 ซึ่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์
พบว่าค่าไค–สแควร์สัมพัทธ์ (ค่าไค–สแควร์/df) เท่ากับ 0.950 ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 2 นอกจากน้ี ยังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้อง (GFI) มีค่าเท่ากับ0.99  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 และค่าความคลาดเคลื่อนใน
การการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 เป็นไปตามหลักการพิจารณาความกลมกลืน แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน
หลักที่ว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 
ค าส าคัญ:  ภาวะผู้น าทางวิชาการ, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, ผู้บริหารโรงเรียน  
 
Abstract 

 The objectives of this research were to analyze the instructional leadership confirmatory factors 
of the administrators in SANUK province cluster. The study was conducted by reviewing the related 
documents and research. The data were collected from 500 school administrators, who were selected from 
multi stage sampling. The collected data were analyzed for confirmatory factors by computer software.  
 The research findings revealed that the instructional leadership of administrators in SANUK 
province cluster comprised of 4 factors, included administration, curriculum and learning management, 
self and team development, and learning environmental development. The results of confirmatory factor 
analysis of instructional leadership model  revealed that the model was highly in harmony with the empirical 
data by considering the Chi-Square valued at 29.47, degree of freedom was at 31, p-value was at 0.54459 with 
no statistical significant. Considering according to the criteria, it was found that X2 / df value was 0.950, 
which was lower than 2. Besides, the GFI was 0.99, AGFI was 0.98, and RMSEA was 0.000. The results 
demonstrated the acceptance of the hypothesis that the model was in harmony with the empirical evidences. 
 
Keywords: instructional leadership, instructional leadership development, school administrators 
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บทน า 
 ผู้บริหารโรงเรียนนับเป็นกลไกลส าคัญและมี
อิทธิพลสูงต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากระบบการศึกษา  
ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา และประสิทธิผลของ
องค์การทางการศึกษา นักวิชาการหลายท่านมีความเห็น
ตรงกันว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษาน้ัน
ผู้บริหารนับว่าเป็นตัวแปรที่ส าคัญ (สัมมา รธนิธย์, 2556) 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมไทย คุณภาพและประสิทธิภาพ
ทางการศึกษามักแปรปรวนไปตามผู้น าเสมอ หน้าท่ีของผู้น า
ที่ส าคัญน้ันจะต้องจัดการภายในองค์กรเพ่ืออ านวยการให้
ทรัพยากรที่เป็นตัวคน และวัตถุประสงค์เข้าด้วยกัน สามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และขณะเดียวกัน
จะต้องจัดการภายนอกองค์กร เพ่ือน าองค์กรให้สามารถ
ด า เนิ น ไป ได้  โดยมี ก ารป รั บ ตั วอ ย่ าง เห มาะสมกั บ
สภ าพแวดล้อมที่ เปลี่ ยน ไปอ ยู่ตลอด เวล า ผู้ น าที่ มี
ความสามารถจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความขยันขันแข็ง  
สามัคคี มุ่งมั่น เต็มใจ และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้น าขาดความสามารถก็จะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเฉ่ือยชา เกิดความขัดแย้ง ขาดขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อความล้มเหลวขององค์การ 
โรงเรียนก็เช่นเดียวกัน คุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนจะเป็นเช่นไรข้ึนอยู่กับภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนในการที่จะน าศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557)  แต่
อย่างไรก็ตาม การที่ผู้บริหารโรงเรียนจะบริหารให้ได้ผลดีน้ัน
จ าเป็นจะต้องมีการเสริมพลังให้ผู้บริหารได้มีโอกาสฝึกและใช้
ความเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น า (leadership) ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ เพ่ือให้ผู้บริหารเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
 “ภาวะผู้น า” เป็นกระบวนการใช้อิทธิพลโน้ม
น้าวที่มีผลต่อการตัดสินใจและเป้าหมายขององค์การ เพ่ือ
กระตุ้นพฤติกรรมการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป็นกระบวนการรักษาสภาพและวัฒนธรรมของกลุ่ม (Yukl, 
2010) การที่ผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าสูงเชื่อว่าจะช่วย
ให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการบริหาร
โรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์  
การที่จะทราบว่าผู้น าคนใดมีภาวะผู้น าที่เหมาะสมหรือไม่  
สามารถวัดได้จากประสิทธิผลภาวะผู้น า (leadership 
effectiveness)  ซึ่งเป็นการน าผลลัพธ์ที่คัดสรรมาใช้เป็น
เกณ ฑ์ ในการ วัดประสิท ธิผลภาวะผู้น า  เช่น  ผลการ
ปฏิบัติงาน การบรรลุเป้าหมายกลุ่ม การอยู่รอดขององค์การ 
ความเจริญเติบโตขององค์การ ความสามารถในการเผชิญ
วิกฤติ ความพึงพอใจของผู้ตาม การอุทิศตน ความมีสภาพ
ทางจิตวิทยาที่ดี และความมีเสถียรภาพของสถานภาพผู้น า 
(Yukl,  2010)    

 การที่ โรงเรียนจะมีประสิทธิผลทางวิชาการ
หรือไม่น้ันย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งปัจจัยที่
ส าคั ญ ก็ คื อภ าวะผู้ น าท า งวิ ช ากา ร  ( instructional 
leadership) ของผู้บริหารโรงเรียน (วาโร  เพ็ งส วัส ด์ิ .  
2559)  มีผลงานวิจัยจ านวนมากที่ยืนยันว่าภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลทางวิชาการของ
โรงเรียน  ประกอบกับปัจจุบันโรงเรียนเป็นนิติบุคคลที่ได้รับ
การกระจายอ านาจการบริหารงานวิชาการมาสู่โรงเรียนมาก
ข้ึน ดังน้ัน จะต้องอาศัยผู้บริหารโรงเรียนที่มีความสามารถ
และมีภาวะผู้น าทางวิชาการสูง  

 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่ผ่านมา ประกอบกับ
ประสบการณ์ของผู้วิจัยที่ได้ติดต่อประสานงานกับโรงเรียน 
ทั้งจากการออกไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
และจากการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารโรงเรียน จะพบว่า
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียน  เพ่ือ
ตอบรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในเรื่องการปฏิรูป
การเรียนรู้  การพัฒนานวัตกรรมสู่สถานศึกษา  ตลอดจน
ความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  ดังน้ัน การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดสนุก 
จะท าให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญประการหน่ึงซึ่ งจะเป็น
แนวทางในการเสริมสร้างพัฒนาสมรรถภาพความเป็นผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนให้สามารถปฏิบัติงานใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้ง น้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือ วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนในกลุ่มจังหวัดสนุก  
 
กรอบความคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั้ง น้ี ได้อาศัยกรอบความคิดและ
ผลการวิจัย  ดังน้ี  
  ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน  
อาศัยแนวคิดและผลการวิจัยของ Hallinger and Murphy 
(1987), Murphy (1990), Weber (1996), McEwan (1998), 
Dimmock and Walker (2005), Irving (2007), ไกศิษฏ์  เปล
รินทร์ (2552) และพิศุทธ์ิ กิติศรีวรพันธ์ุ (2555)  ซึ่งจะได้
องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
การบริหารจัดการ การบริหารจัดการหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองและทีมงาน และการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การ วิจัยครั้ ง น้ี มี จุดมุ่ งหมายเพ่ื อ วิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น า
ทาง วิช าการของผู้ บ ริห ารโรง เรียนจากแนวคิดของ
นักวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดเป็น
องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่ง
พบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร โรงเรียนมี 4 
องค์ประกอบ ดังน้ี  องค์ประกอบหลักที่  1 การบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การจัด
โครงสร้างองค์การ  2) การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย และ 3) การบริหารการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบ
หลั กที่  2 การบริหารหลั กสู ตรและการจั ดการเรี ยนรู้ 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็ น ส าคั ญ  แ ล ะ  3) ก า ร นิ เท ศ ก าร เรี ย นก ารส อ น  
องค์ประกอบหลักที่  3 การพัฒนาตนเองและทีมงาน 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  1) การเป็น
แบบอย่าง 2) การพัฒนาบุคลากร และ 3) การสร้าง
เครือข่าย และองค์ประกอบหลักที่ 4 การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การ

จูงใจ 2) การสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ และ 3) การจัด
สภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้  จากน้ันจึงน าสาระ
ความรู้ที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม แล้วไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content 
validity) แล้วน าข้อมูลค าตอบของความคิดเห็นมาหาค่าดัชนี
ค วามสอดคล้ อ ง  (Index of Objective Congruence : 
IOC) ผลการวิเคราะห์พบว่ามีค่าดัช นีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.67-1.00  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try 
out) กับผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 
คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ด้านอ านาจจ าแนก 
(discrimination) รายข้อของแบบสอบถาม โดยใช้ค่า item 
total correlation และความเชื่อมั่น (reliability) โดยการ
หาค่ าสั มป ระสิ ท ธ์ิแอ ลฟ า  (alpha coefficient) ขอ ง 
Cronbach พบว่า มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง 0.25-
0.74 แ ล ะมี ค่ า ค วา ม เชื่ อ มั่ น  0 .9 8  จ าก น้ั น จึ ง น า
แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารโรงเรียนใน
กลุ่มจังหวัดสนุกที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 500 คน ซึ่ง
ได้ม าโดย วิธีการสุ่ มแบบแบ่ งชั้ น  (stratified random 
sampling) เพ่ือน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดสนุก  

 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ปรากฏผลดังตาราง 
1 และภาพประกอบ 1 ดังน้ี 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 

ตัวบ่งชี ้
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
b (SE) 

สัมประสิทธิ์ 
การพยากรณ์ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์ 
คะแนน 

องค์ประกอบ(FS) 

ความคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวบ่งชี้ (e) 

อันดับแรก     

ADM1 0.70** 0.94 0.72 0.03 
ADM2 0.72**(0.02) 0.94 0.72 0.04 

ADM3 0.66**(0.02) 0.77 0.05 0.13 

CUR1 0.68** 0.82 0.25 0.10 
CUR2 0.68**(0.02) 0.83 0.25 0.09 

CUR3 0.64**(0.02) 0.83 0.40 0.08 
SELF1 0.66** 0.91 0.81 0.05 

SELF2 0.63**(0.02) 0.78 0.01 0.11 

SELF3 0.63**(0.02) 0.78 0.01 0.11 

LEAR1 0.52** 0.44 0.01 0.35 
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ตัวบ่งชี ้
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
b (SE) 

สัมประสิทธิ์ 
การพยากรณ์ 

( 2R ) 

สัมประสิทธิ์ 
คะแนน 

องค์ประกอบ(FS) 

ความคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวบ่งชี้ (e) 

LEAR2 0.63**(0.03) 0.68 0.09 0.18 
LEAR3 0.60**(0.03) 0.75 0.26 0.12 

อันดับสอง     
ADM 0.94** - - - 

CUR 0.96** - - - 

SELF 0.98** - - - 

LEAR 1.00** - - - 

 
Chi-Square = 29.47    df = 31    p-value = 0.54459    GFI = 0.99 
AGFI = 0.98    RMSEA = 0.000    **(p < .01) 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 โมเดลภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
 

 จากตาราง 1 และภาพประกอบ 1 ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ของโมเดลภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  พิจารณาจากค่า
ไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 29.47 ค่าองศาอิสระ 
(df) เท่ากับ 31 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p-value) เท่ากับ 
0.545 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   

 
 

 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์พบว่าค่าไค–สแควร์
สัมพัทธ์ (ค่าไค–สแควร์/df) เท่ากับ 0.950 ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 2 
นอกจากน้ี ยังพบว่าค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) 
มีค่าเท่ากับ 0.99  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 และค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 เป็นไปตาม
หลักการพิจารณาความกลมกลืน แสดงว่าโมเดลการวิจัย 
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สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดของโมเดลพบว่าน้ าหนักองค์ประกอบหลักทั้ง 4 
องค์ประกอบ มีค่า ต้ังแต่ 0.94-1.00 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดคือ 0.70 และน้ าหนักองค์ประกอบ ย่อยทั้ง 12 
องค์ประกอบย่อยมีค่าต้ังแต่ 0.52 – 0.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดคือ 0.30  โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 
สามารถเขียนสมการโครงสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน ได้ดังน้ี 
  IL = 0.94(ADM) + 0.96(CUR) + 
0.98(SELF) + 1.00(LEAR) 

 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ของโมเดล เพื่อน ามาคัดเลือกองค์ประกอบที่แสดงว่ามีค่า
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าน้ าหนักองค์ประกอบ  
(factor loading) ต าม เกณ ฑ ์ พ ิจ า รณ าค ่า น้ า ห น ัก
องค์ประกอบตามเกณฑ์ ดังนี ้ 1) เท่ากับหรือมากกว่า 
0.70 ส าหร ับองค ์ประกอบหล ัก  และ  2) เท่ากับหรือ
มากกว่า 0.30 ส าหรับองค์ประกอบย่อย (ยุพิน  อินธิแสง,  
2559) ดังแสดงในตาราง 2 

 
 
ตาราง 2 น้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อยภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียน 

องค์ประกอบหลัก 
น้ าหนัก 

องค์ประกอบ b(SE) 
องค์ประกอบย่อย 

น้ าหนัก 
องค์ประกอบ b(SE) 

การบริหารจัดการ  
(ADM) 

0.94** การจัดโครงสร้างองค์การ (ADM 1) 0.70** 
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ   
   เป้าหมาย (ADM 2) 

0.72**(0.02) 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (ADM 
3) 

0.66**(0.02) 

การบริหารจัดการ 
หลักสูตรและการสอน 
(CUR) 

0.96** การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   (CUR 1) 

0.68** 

การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็น 
   ส าคัญ (CUR 2) 

0.68**(0.02) 

ก าร นิ เท ศ ก าร เรี ย น ก าร ส อ น 
(CUR3) 

0.64**(0.02) 

การพัฒนาตนเอง 
และทีมงาน 
(SELF) 

0.98** การเป็นแบบอย่าง (SELF 1) 0.66** 
การพัฒนาบุคลากร (SELF 2) 0.63**(0.02) 
การสร้างเครือข่าย (SELF 3) 0.63**(0.02) 

การสร้างบรรยากาศ 
การเรียนรู้ 
(LEAR) 

1.00** การจูงใจ (LEAR1) 0.52** 
การสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ 
   (LEAR2) 

0.63**(0.03) 

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ (LEAR3) 

0.60**(0.03) 

 
 จากตาราง 2 พบว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
(factor loading) ขององค์ประกอบหลักทั้ง 4 องค์ประกอบ 
มีค่าต้ังแต่ 0.94 – 1.00 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหา
น้อย ได้แก่ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  (LEAR) มี
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00  การพัฒนาตนเองและ

ที มงาน  (SELF) มี น้ าห นั กองค์ ป ระกอบ เท่ ากั บ  0.98  
การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  (CUR)   
มีน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96 และการบริหารจัดการ 
(ADM) มี น้ าหนักองค์ประกอบเท่ ากับ  0.94 ตามล าดับ  
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบย่อยทั้ ง  12 
องค์ประกอบย่อยมีค่าระหว่าง 0.52-0.72 และมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ ระดับ .01 ทุกค่า  ดังน้ัน ผลการวิจัยครั้งน้ีจึง
สนับสนุนสมมติฐานที่ ต้ั ง ไว้ ว่า “โมเดลเชิ งโครงสร้ าง
องค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่
พัฒนาข้ึนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์”   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัย ผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
อภิปรายโดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ ต้ังไว้ว่า 
“เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดสนุก” โดยต้ังสมมติฐาน
การวิจัยไว้ว่า “โมเดลเชิงโครงสร้างองค์ประกอบภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารที่พัฒนาข้ึนมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์” ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียนมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการพัฒนาตนเองและทีมงาน  และด้านการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ โดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันโมเดลภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Murphy (1990)  Hallinger and Murphy 
(1987)  Dimmock and Walker (2005) ไกศิษฎ์  แปล
รินทร์ (2552) และพิศุทธ์ิ กิติศรีวรพันธ์ุ (2555) ท่ีกล่าวว่า
ภาวะผู้น าทางวิชาการจะประกอบด้วยการบริหารจัดการ การ
บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
ตนเองและทีมงาน และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เมื่อ
พิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบด้าน
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูง
ที่สุด รองลงมา ได้แก่ การพัฒนาตนเองและทีมงาน การ
บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 1.00, 0.98, 0.96 และ 
0.94 ตามล าดับ  การที่องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการ
ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้มีความส าคัญล าดับแรก 
เน่ืองจากผู้บริหารโรงเรียนจะต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ให้เกิดข้ึนในโรงเรียน เพ่ือให้บุคลากรมีความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติและคิดอย่างมีอิสระและมีความคิด
สร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความ
เอื้ออาทรกัน จะเป็นแรงผลักดันส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ส่วนภาวะผู้น าทาง
วิชาการด้านการพัฒนาตนเองและทีมงานมีความส าคัญ
รองลงมา ซึ่ง Hoy and Miskel (2008) ได้กล่าวว่าบทบาท
ของผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้น าทางวิชาการ จะต้องเป็นผู้ที่
มีความเป็นผู้น าในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถที่ พึงปรารถนามากที่สุด สามารถพัฒนา
คุณภาพด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนที่มี
ภาวะทางวิชาการจะต้องมีการพัฒนาตนเองและทีมงาน  
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการเรียนการสอนให้ดีข้ึนกว่าเดิมด้วย
วิธีการใหม่ ๆ ท่ีหลากหลายอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมทางวิชาการที่สนองต่อเป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
นอกจากน้ี ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มี
มาตรฐานสูงในการท างาน แสวงหาความรู้อยู่เสมอ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพงานที่ดีกว่าเดิม สามารถเป็นพ่ีเลี้ยง ที่ปรึกษาที่
ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้การสื่อสารและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และใช้เครือข่ายทางวิชาการในการสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้ของตนเองและทีมงานอย่างต่อเน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาตนเองและทีมงาน  และด้าน
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  ดังน้ัน ในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนควรให้ครอบคลมุทั้ง 4 
องค์ประกอบหลักดังกล่าว 
  1.2 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนด้านการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้มีความส าคัญที่สุด ดังน้ัน จึงควร
ด าเนินการพัฒนาเป็นอันดับแรก เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร
โรงเรียนมีภาวะผู้น าทางวิชาการ  
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรสร้างหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนให้ครอบคลุมด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการพัฒนาตนเองและทีมงาน และด้านการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้   
  2.2 ควรหาวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้น าทาง
วิชาการด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  เน่ืองจากเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน  
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