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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพ่ือพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และ (2)  เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม ของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 600 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 
ระดับ มีความเที่ยงเท่ากับ 0.994 มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ตั้งแต่ 0.80 – 1.00 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติพ้ืนฐานและการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 24 ตัวแปร ตัวแปรแฝงที่เป็นตัวแปร
สาเหตุ รวม 5 ตัวแปร ตัวแปรแฝงที่เป็นตัวแปรผล รวม 1 ตัวแปร รวมตัวแปรทั้งสิ้น 30 ตัวแปร 
 
 

1รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
2ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25   
3นักวิชาการอิสระ 
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  2. การวิเคราะห์ตัวแปรผลขององค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ชี้ให้เห็นว่า

รูปแบบการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (χ2) เท่ากับ 43.212, 
องศาอิสระ (df) เท่ากับ 30, ความน่าจะเป็น (P-value) เท่ากับ 0.056, ไค-สแควร์หารด้วยองศาอิสระ  

(χ2 /df ) เท่ากับ 1.440,ค่าดัชนีระดับความสอดคล้องกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.994, ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.940,ค่าดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความกลมกลืน (NFI) เท่ากับ 
0.997, ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.999, ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.027  ตามล าดับ 
  3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเป็นบวกต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   ที่ระดับ 0.001 สูงสุด คือ ปัจจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (ASSU) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ (VISI) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเป็นลบ คือ 
ปัจจัยด้านการวางแผน (PLAN)  ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมเป็นบวก คือ ปัจจัยด้านการวางแผน (PLAN) ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางอ้อมเป็นลบ คือ ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ASSU)  ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมเป็น
บวกสูงสุด คือ ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ASSU) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ (VISI) 
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: (1) to develop the factors influencing on the 
academic leadership of school administrators under the Office of Khon Kaen Primary 
Educational Service Area 1(KKPESA 1); and (2) to verify a congruence of the factors 
influencing on the academic leadership of school administrators under the Office of Khon 
Kaen Primary Educational Service Area 1(KKPESA 1); 3) to study a direct, an indirect and a 
total influence of the factors influencing on the academic leadership of school administrators 
under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 1(KKPESA 1). The research 
samples consisted of 600 persons of school administrators and teachers. The research 
instruments were the set of questionnaires concerning the factors influencing on the 
academic leadership of school administrators under the Office of Khon Kaen Primary 
Educational Service Area 1 with the five-level rating scale, the reliability of the overall items 
value at 0.994, the content validity was between 0.80-1.00 through the index of congruence 
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(IOC) technique. The collected data were then analyzed using the computer program for 
calculating basic statistic and analyzing Path Analysis. 
 The research findings were as follows: 
  1. The factors influencing on the academic leadership of school administrators 
under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 1, it consisted of 27 
observable variables, 5 latent causal variables and 1 latent end-result variable, the overall 
variables of 30. 
  2. As regards the verification of the factors influencing on the academic 
leadership of school administrators under the Office of Khon Kaen Primary Educational 
Service Area 1, indicates that the model fits the data which the empirical data was in 
agreement with the value of Chi-square (X2) at 43.212, degree of freedom (df) at 30, 
probability value (P-value) at 0.056, Chi-square deviated by degree of freedom (X2/df) at 
1.440, the Goodness of Fit Index (GFI) at 0.994, the Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) at 
0.940, the Norm of Fit Index (NFI) at 0.997, the Comparative of Fit Index (CFI) at 0.999, the 
Index of Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) at 0.027 respectively. 
  3. The factors influencing directly positively on the academic leadership of 
school administrators under the Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 1 that 
significant level at 0.001 and at the highest level was the assurance educational quality 
(ASSU) and the second was the vision (VISI). The factors influencing directly negatively was 
the planning (PLAN). The factors influencing indirectly positively was the planning (PLAN). The 
factors influencing indirectly negatively was the assurance educational quality (ASSU). The 
factors influencing totally positively at the highest level was the assurance educational 
quality (ASSU) and the second was the vision (VISI). 
 
Keywords : Academic leadership 
 
1. บทน า 
 การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงดังพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับความส าคัญของการศึกษาตอนหนึ่งความ

ว่า “การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้นย่อม
ต้องพัฒนาบุคคลก่อนเพราะถ้าบุคคลอันเป็น
องค์ประกอบของส่วนรวมไม่ได้รับการพัฒนาแล้ว
ส่วนรวมจะเจริญมั่นคงได้ยากการที่บุคคลจะพัฒนา
ได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียว คือ “การศึกษา”  
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การศึกษานั้นแบ่งเป็นสองส่วน คือการศึกษาด้าน
วิชาการส่วนหนึ่งกับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มี
จิตใจใฝ่ดี ใฝ่เจริญ มีปกติละอายชั่วกลัวบาปส่วน
หนึ่ง การพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้ง
สอ งส่ ว น เ พ่ื อ ให้ ใ ห้ บุ คคล ได้ มี ค ว าม รู้ ไ ว้ ใ ช้
ประกอบการ และมีความดี ไว้ เกื้อหนุน การ
ประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร 
และอ านวยประโยชน์ที่พึงประสงค์” ด้วยเหตุนี้การ
จัดการศึกษาจึงถูกก าหนดให้เป็นนโยบายที่ส าคัญ
ของรัฐบาลเกือบทุกยุคสมัย (จ าเนียร แจ่มอ าพร 
และคณะ,2557 )  และตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม
มาตรา 6 ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 
จติใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข” ในการจัดการศึกษา
เพ่ือให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโดย
กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือ
หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาได้ปฏิบัติเพ่ือ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายตามพระบรมราโชวาทและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ผู้ที่
จะสามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ดีที่สุดก็คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษา
ถือเป็นผู้น าสูงสุดในสถานศึกษาแต่การปฏิบัติงาน
จ ะ ส า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง ไ ด้ นั้ น ย่ อ ม ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
องค์ประกอบหลายประการ เช่น Agreement ก็มี
การก าหนดเป้ าหมายร่ วมกันในการท างาน 
Measurement เป้าหมายที่ก าหนดนั้นจะต้องมี
วิธีการที่บอกได้ว่าบรรลุหรือไม่บรรลุ จะต้องมี

เครื่องมือชี้วัดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดและประเมินได้
ว่ า ส า เ ร็ จ ห รื อ ไ ม่ ส า เ ร็ จ  Feedback เ พ่ื อ ให้
พนักงานรู้ว่าขณะนี้ผลงานของเขาบรรลุไปได้มาก
น้อยแค่ไหน และต้องปรับปรุงและพัฒนาอะไรบ้าง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และPositive 
Reinforcement  การส่งเสริมให้พนักงานสร้าง
ผลงานโดยเน้นการพัฒนาเป็นหลัก เพ่ือให้พนักงาน
รู้สึกอยากพัฒนาผลงานต่อไปเรื่อยๆ (ประคัลภ์ 
ปัณฑพลังกูร,2553) ในการบริหารจัดการองค์การ 
โดยเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
นั้น ปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานภายในองค์การคือ  การมีผู้บริหารที่มี
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการบริหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้น าของผู้บริหารที่
จะสามารถน าพาองค์การให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันที่ปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
ร่วมกันได้ ภาวะผู้น าเปรียบเสมือนอาวุธประจ า
กายของผู้บริหารและผู้น าที่เป็นนักบริหารมืออาชีพ
ที่จะสามารถสร้างอ านาจชักน าและมีอิทธิพลได้
เหนือผู้อ่ืนตัวชี้วัดการน าของผู้บริหารจัดการที่ ได้
ชื่อว่ามืออาชีพคือผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของ
งานภาวะผู้ น าจึ ง เป็นตัวชี้ วัดผลสัมฤทธิ์ และ
ประสิทธิภาพของงาน (สุภัททา ปิณฑะแพทย์, 
2556 ) กระบวนการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็น
เลิศผู้บริหารจะต้องปรับเปลี่ยนสู่ภาวะผู้น ามากขึ้น 
(เสน่ห์ จุ้ยโต, 2551) ภาวะผู้น าของผู้ บริหาร
สถานศึกษามีผลต่อการยกระดับมาตรฐานการ
เรียนการสอนและความใฝ่ฝันของครูและนักเรียน
ทั่วประเทศ (รุ่ง แก้วแดง, 2544) ในการบริหาร
สถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจึงต้องการให้มี
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารสถานศึกษามือ
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อาชีพเป็นผู้น าทางวิชาการเป็นผู้น าการปฏิรูปการ
เรียนรู้ (มิตภาณี พงษ์พัว, 2556)  สมพงศ์  เกษม
สิน (2533) กล่าวว่า โรงเรียนประถมศึกษาเป็น
หน่ ว ย ง านทางการศึ กษาที่ ส า คัญที่ สุ ด เป็ น
หน่วยงานที่น าเอานโยบายและหลักการทางการ
ศึกษาไปปฏิบัติผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการบริหารงานในโรงเรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จแม้ว่าคุณภาพของการศึกษาจะขึ้นอยู่กับ
บุคลากรทุกฝ่ายผู้บริหารโรงเรียนถือว่าเป็นบุคคลที่
มีความส าคัญในการวางนโยบายและเป็นผู้น า
โรงเรียนในการบริหารงานต่างๆ  ให้งานบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นใน
การบริหารการศึกษานอกจากจะต้องมีผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพแล้วจะต้องพัฒนาคุณสมบัติของผู้น า
สถานศึกษาให้สามารถเป็นแกนน าในการสร้างและ
พัฒนาภาวะผู้น าร่วมของสถานศึกษาที่จะเอ้ือต่อ
การพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาต่อไปการเป็น
ผู้น าทางการศึกษาท่ีพึงปรารถนาไม่ได้มีหน้าที่เพียง
บริหารงานให้โครงการต่างๆของสถานศึกษาให้
ลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้นแต่ยัง
ต้องส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถพัฒนาสถานศึกษาของตนเองโดย
การกระท าร่วมกับของครู นักเรียนและชุมชนและ
ยั ง ใช้ กระบวนการท างานร่ วมกันของครู ใน
สถานศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ
และกระบวนการเรียนรู้ ของนักเรียน  ดังนั้น  
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นผู้มีภาวะผู้น าที่
เหมาะสมกับยุคสมัยจากงานวิจัยหลายเรื่องพบ
ตรงกันว่าผู้น าที่น าแต่เพียงผู้เดียวไม่สามารถท าให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งได้ผู้น าที่นิยมส่งเสริมให้
ครูมีส่วนร่วมในการน าเท่านั้นจึงจะสามารถท าให้

สถานศึกษาเข้มแข็ง  ในฐานะนักการศึกษาจึงควร
มีความเข้าใจในการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษา
อย่างถูกต้อง (มารุต  สมวงศ์, 2556) ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ข้อ 12 ระบุไว้ว่า 
เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการในหน่วยงาน
ของตนได้ (เลขาธิการคุรุสภา, 2556) ดังนั้น จาก
ประเด็นที่อ้างถึงผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในครั้งนี ้
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านั กงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 
 2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อมและอิทธิพลรวม ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 
 ขอบเขตของการวิจัย 
  ตัวแปรที่ศึ กษา แบ่ งออกเป็น 2 
ประเภท 
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   4.1 ตัวแปรผล คือ ภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) ผู้บริหารมือ
อาชีพ  2) ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย 3) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) สอดคล้องกับเด็กไทย
ในศตวรรษท่ี 21 
   4.2 ตัวแปรสาเหตุ คือ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประกอบด้วย 5 ตัว
แปร ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์  2) ปัจจัยด้าน
การวางแผน 3) ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 4) ปัจจัยด้านโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 5) 
ปัจจัยด้านการบริหารหลักสูตรและการสอน 
 สมมติฐานการวิจัย 
  รูปแบบการวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1   มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะรับ 
      1. ได้รูปแบบการพัฒนาความสัมพันธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   
  2. ได้ทราบขนาดอิทธิพลทั้งทางตรง 
ทางอ้อม และโดยรวม ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1   

  3. ได้แนวทางในการพัฒนาการ
บริหารจัดการส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต่อไป 
 
3. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ภาวะผู้น าเป็นความสามารถในการน า 
(The American Heritage Dictionary, 1985) 
จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ส าหรับความส าเร็จของผู้น า 
ภาวะผู้น าได้รับความสนใจและมีการศึกษามาเป็น
เวลานานแล้ว เพ่ือให้รู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบที่
จะช่วยให้ผู้น ามีความสามารถในการน า หรือมี
ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ การศึกษานั้นได้ศึกษา
แต่คุณลักษณะ (Traits) ของผู้น า อ านาจ (Power) 
ของผู้น าพฤติกรรม (Behavior) ของผู้น าแบบต่างๆ 
ในปัจจุ บันนี้  ก็ ยั งมี การศึกษาภาวะผู้ น าอยู่
ตลอดเวลาและพยายามจะหาภาวะผู้ น า ไว้
หลากหลายแตกต่างกัน โดยยุคล์ ได้กล่าวถึงสาเหตุ
ที่ความหมายของภาวะผู้น ามีหลากหลายแตกต่าง
กันไว้ว่า อาจเนื่องจากขอบเขตเนื้อหาและความ
สนใจภาวะผู้น าในการศึกษาของนักวิจัยแตกต่าง
กันและในที่นี้จึงขอน าเสนอทัศนะของนักวิชาการที่
ได้นิยามไว้หลากหลาย ดังนี้ (Yukl, 2002) 
 รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2548) ภาวะผู้น า 
หมายถึง พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลหนึ่งที่จะชัก
น ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
(Shared Goal) หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพล
ระหว่างผู้น า (Leaders) และผู้ตาม (Followers) 
ซึ่ งท า ให้ เ กิ ดการ เปลี่ ยนแปลงเ พ่ือให้ บรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกัน (Shared Purposes) หรือเป็น
ความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและให้การ
สนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การ 
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 สมยศ  นาวีการ (2546) ภาวะผู้น า 
หมายถึง การใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่นให้กระท าในสิ่ง
ที่ผู้น าต้องการ 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2546) ภาวะ
ผู้น า หมายถึง การใช้อิทธิพลของบุคคลหรือของ
ต าแหน่งให้ผู้อ่ืนยินยอมปฏิบัติตาม เพื่อที่จะน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที่ก าหนดไว้ 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2548) ภาวะผู้น าเป็น
กระบวนการมีอิทธิพล (Influence) ซึ่งกันและกัน
ระหว่างผู้น าและผู้ตาม เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ (Objectives) และเกิด
การเปลี่ยนแปลง (Change)  
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  แพตริเชีย (Patricia, 1994 อ้างถึงใน 
สมาน เพชรนาวา, 2549 : 38) ได้ศึกษาการ
ประเมินผลความก้าวหน้าไปสู่การประกันคุณภาพ
การศึกษาและควบคุมการปฏิบัติ ในประเทศ
เยอรมนีสวี เดน ฝรั่งเศส  นิวซีแลนด์และ
ออสเตรเลีย พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างชัดเจนในระบบที่มีการประกันคุณภาพ 
การศึกษากลไกทางสังคมช่วยท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในประเทศเยอรมนีมีการเปลี่ยนอย่าง
มากจากจังหวัดหนึ่ งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ งการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมการ
ประเมินถือว่าเป็นสิ่งส าคัญของครูที่รับผิดชอบต่อ
อาชีพของตนซึ่งต้องด าเนินไปอย่างมีเหตุผลและ
กระบวนการที่ชัดเจน 
  ลัดดาวั ลย์  บุญ เลิ ศ  (2554 )  ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผล
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า การวางแผน

กลยุทธ์ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การก าหนดปรัชญาความ
เชื่อขององค์กร การก าหนดวิสัยทัศน์ และการ
ก าหนดพันธกิจ 
  อัชฌพร อังกินันทน์ (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา .พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการของสถาบันการ
อาชีวศึกษาประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นาทางวิชาการ 
2) สมรรถนะองค์การ 3) กระบวนการในการ
สื่อสาร 4) ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ สา
หรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และผลการศึกษาอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อการ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา 
เรียงล าดับสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน้อยมี
ดังนี้ 1) อิทธิพลทางตรง 4 ปัจจัย คือ ภาวะผู้น า
ทางวิชาการสมรรถนะองค์การ กระบวนการในการ
สื่อสารและความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ 2) อิทธิพล
ทางอ้อม 3 ปัจจัย คือ สมรรถนะองค์การ ภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ กระบวนการในการสื่อสาร 3) 
อิทธิพลรวม 4 ปัจจัย คือ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
สมรรถนะองค์การกระบวนการในการสื่อสารความ
ร่วมมือของผู้ปฏิบัติ  เมื่อพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของสมการ
โครงสร้างของตัวแปรแฝง กระบวนการในการ
สื่อสาร ความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฎิบัติการ
บริหารงานวิชาการ พบว่า สามารถร่วมกันอธิบาย
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ความแปรปรวนความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการของสถาบัน

การอาชีวศึกษาสูงร้อยละ 85 
 

 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนในการวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 1 ท าการศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 
  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบจ าลองเชิง
สมมติฐานเบื้องต้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านั กงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 
  ขั้นตอนที่  3 การพัฒนาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
  ขั้ น ต อ น ที่  4  ต ร ว จ ส อบ ค ว า ม
สอดคล้องระหว่างรูปแบบจ าลองเชิงสมมติฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  ขั้นตอนที่ 5 การสรุปผลการวิจัยและ
น าเสนอรูปแบบ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านั กงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
ระดับของลิเคิร์ท (Likert) (William Wiersma, 
1995) โดยมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา ( IOC) ตั้งแต่ 
0.80 – 1.00 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.994 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  ผู้วิจัยที่ได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐานและการวิเคราะห์
เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) 
 
5. ผลการศึกษา 
 1. ผลการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ดังนี้ 
  1.1 ตัวแปรผล (Latent End-Result 
Variables) คือตัวแปรแฝง ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
ก า ร ศึ กษ า ป ร ะถ ม ศึ กษ า ข อนแ ก่ น  เ ข ต  1 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่  
1) ความเป็นมืออาชีพ 2) ความส าเร็จและบรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย  3 )  มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น  
4) สอดคล้องกับเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21  
  1.2 ตัวแปรสาเหตุ (Latent Causal 
Variables) คือ ตัวแปรแฝงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง ที่เป็น
ตัวแปรสาเหตุจ านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) ปัจจัย
ด้านวิสัยทัศน์  2) ปัจจัยด้านการวางแผน 3) ปัจจัย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4) ปัจจัยด้าน
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 5) ปัจจัยด้านการบริหาร
หลักสูตรและการสอน 
 2. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดังนี้ 
  ผลการวิ เคราะห์ เส้นทางอิทธิพล 
(Path Analysis) ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านั กงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค -สแควร์  ซึ่ งมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P-value = .056) ไค-สแควร์

หารด้วยองศาอิสระ ( 2  /df )  มีค่าน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 2 ( 2 /df =1.440) ซึ่งเป็นการยอมรับว่า
รูปแบบตามสมมติ ฐานของการวิ จั ยมีความ
สอดคล้ อ งกลมกลื นกับข้ อมู ล เ ชิ งประจั กษ์ 
นอกจากนี้ยั งมีค่าสถิติที่ ระบุความสอดคล้อง
กลมกลืนอ่ืนๆที่สนับสนุน คือ ค่าดัชนีระดับความ
สอดคล้องกลมกลืน (GFI) และค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มี
ค่าเท่ากับ .994  และ .940 ตามล าดับ ค่าดัชนีวัด
เปอร์เซ็นต์ความกลมกลืน (NFI) มีค่าเท่ากับ .997 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่า
เท่ากับ .999 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่า
เท่ากับ.027 (RMSEA < 0.05) แสดงว่ารูปแบบมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1   
  ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อมและอิทธิพลรวม ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 พบว่า 
   3.1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัจจัย
ด้านการวางแผน  (PLAN)     
    3 . 1 . 1  ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงเป็นบวกท่ีระดับนัยส าคัญ 0.001 มากที่สุด 
คือ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ (VISI) มีค่าอิทธิพลทางตรง
เป็นบวกเท่ากับ .551 
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    3 . 1 . 2  ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ทางอ้อม ไม่มีปัจจัยใดที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อด้าน
ปัจจัยการวางแผน  (PLAN)   
    3.1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมที่
ระดับนัยส าคัญ 0.001 มากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
วิสัยทัศน์ (VISI)  มีค่าอิทธิพลรวมเป็นบวกเท่ากับ 
.551 
  3.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ASSU) 
   3.2.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง
เป็นบวกที่ระดับนัยส าคัญ 0.001 มากที่สุด คือ 
ปัจจัยด้านการวางแผน  (PLAN)   มีค่าอิทธิพล
ทางตรงเป็นบวกเท่ากับ .684 
   3.2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม
เป็นบวกระดับนัยส าคัญ 0.001 มากที่สุด คือ   
ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ (VISI)   มีค่าอิทธิพลทางตรง
เป็นบวกเท่ากับ .377 
   3.2.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมที่
ระดับนัยส าคัญ 0.001 มากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
การวางแผน  (PLAN)   มีค่าอิทธิพลรวมเป็นบวก
เท่ากับ .684 
  3.3 ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อด้าน
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (SCHOOL)  
   3.3.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง
เป็นบวกที่ระดับนัยส าคัญ 0.001 มากที่สุด คือ 
ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ (VISI)  มีค่าอิทธิพลทางตรง
เป็นบวกเท่ากับ .383 
   3.3.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม
เป็นบวกที่ระดับนัยส าคัญ 0.001 มากที่สุด คือ 
ด้านวิสัยทัศน์ (VISI)   มีค่าอิทธิพลอ้อมเป็นบวก
เท่ากับ .245 

   3.3.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมที่
ระดับนัยส าคัญ 0.001 มากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
วิสัยทัศน์ (VISI)  มีค่าอิทธิพลทางตรงเป็นบวก
เท่ากับ .628 
  3.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อด้านการ
บริหารหลักสูตรและการสอน (TEACH) 
   3.4.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง
เป็นบวกที่ระดับนัยส าคัญ 0.001 มากที่สุด คือ 
ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ASSU) 
มีค่าปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเป็นบวกเท่ากับ .573 
   3.4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม
เป็นบวกที่ระดับนัยส าคัญ 0.001 มากที่สุด คือ 
ปัจจัยด้านการวางแผน  (PLAN)  มีค่าอิทธิพล
ทางอ้อมเป็นบวกเท่ากับ .435 
   3.4.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมที่
ระดับนัยส าคัญ 0.001 มากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา (ASSU)  ที่มีค่า
อิทธิพลรวมเป็นบวกเท่ากบั .592  
  3.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัด
ส านั กงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 (EFFE) 
    3.5.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง
เป็นบวกที่ระดับนัยส าคัญ 0.001 มากที่สุด คือ 
ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ASSU)  
มีค่ า อิทธิพลทางตรง เป็ นบวกเท่ ากับ  .910 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์  (VISI) มีค่า
อิทธิพลทางตรงเป็นบวกเท่ากับ .591 ปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงเป็นลบ คือ ปัจจัยด้านการวางแผน  
(PLAN)  มีค่าอิทธิพลทางตรงเป็นลบเท่ากับ -.510                                         



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี  7  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2560) 

 

45 

   3.5.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม
เป็นบวกที่ระดับนัยส าคัญ 0.001 มากที่สุด คือ 
ปัจจัยด้านการวางแผน  (PLAN)  มีค่าอิทธิพล
ทางอ้อมเป็นบวกเท่ากับ .547  ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางอ้อมเป็นลบ คือ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ (VISI) 
และปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(ASSU) มีค่าอิทธิพลทางอ้อมเป็นลบเท่ากับ  -.135  
และ -.185 ตามล าดับ 

   3.5.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมที่
ระดับนัยส าคัญ 0.001 มากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา (ASSU)   มีค่า
อิทธิพลรวมเป็นบวกเท่ากับ .725 รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ (VISI)  มีค่าอิทธิพลรวมเป็น
บวกเท่ากับ .456 

 
         
 ผลการวิเคราะห์แยกค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผลของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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6. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1” มีประเด็นเพ่ือการ
อภิปรายผล ดังนี้   
  1.  ปั จจัยที่มี อิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา (EFFE) มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ASSU)  ซึ่งสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของด้านประสิทธิผลของ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาได้
ร้อยละ 52.60 จะเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ASSU) มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่สร้าง
ความมั่นใจให้กับชุมชน ผู้ปกครองว่าสถานศึกษา
จะจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดครูได้ท างานอย่างมืออาชีพมีการท างานที่
เป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบ
ได้ มีประสิทธิภาพ และเน้นคุณภาพ ได้พัฒนา
ตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องท าให้เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครองและชุมชนสอดคล้องกับงานวิจัยของ
แพตริเชีย (Patricia, 1994 อ้างถึงใน สมาน เพชร
นาวา, 2549 : 38) ได้ศึกษาการประเมินผล
ความก้าวหน้าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
และควบคุมการปฏิบัติในประเทศเยอรมนีสวีเดน 
ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในระบบที่มีการ
ประกันคุณภาพ การศึกษากลไกทางสังคมช่วยท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศเยอรมนีมีการ

เปลี่ยนอย่างมากจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัด
หนึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุม
การประเมินถือว่าเป็นสิ่งส าคัญของครูที่รับผิดชอบ
ต่ออาชีพของตนซึ่งต้องด าเนินไปอย่างมีเหตุผลและ
กระบวนการที่ชัดเจน  
  2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ASSU) มาก
ที่สุด คือ ปัจจัยด้านการวางแผน  (PLAN)  ซึ่ง
สามารถอธิบายความแปรปรวนของด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ASSU) ได้ร้อยละ 
50.80 จะเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านคือ ปัจจัยด้านการ
วางแผน  (PLAN) มากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ส าเร็จได้นั้นจะต้องเริ่มต้น
จากการวางแผนก่อนเพราะการวางแผน เป็น
ภารกิจที่ผู้บริหารต้องกระท าเป็นล าดับแรกของ
กระบวนการบริหาร การด าเนินการใดๆถ้ามีการ
วางแผนที่ดีมีขั้นตอนการปฏิบัติที่จัดเจนก็เชื่อได้ว่า
งานนั้นย่อมประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย
โดยเฉพาะการพัฒนางาน การป้องกันความ
ผิดพลาดท าได้โดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน
และปัจจัยการด าเนินงาน องค์การไม่มีแผนงาน
ย่อมมีโอกาสที่ประสบกับความล้มเหลวได้ง่าย ดั้ง
นั้ น  อ งค์ ก า ร จึ ง ต้ อ ง มี ก า ร ว า ง แผน เ พ่ื อ ใ ห้
กระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ลัดดาวัลย์ บุญเลิศ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
วางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัด
ส านั กงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
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ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ การก าหนดปรัชญาความเชื่อขององค์กร 
การก าหนดวิสัยทัศน์ และการก าหนดพันธกิจ 
 
7. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 สรุป  
  1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 24 ตัวแปร ตัวแปร
แฝงที่เป็นตัวแปรสาเหตุ รวม 5 ตัวแปร ตัวแปร
แฝงที่เป็นตัวแปรผล รวม 1 ตัวแปร รวมตัวแปร
ทั้งสิ้น 30 ตัวแปร 
  2. การวิเคราะห์ตัวแปรผลของ
องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการวัดมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก

ค่าไค-สแควร์ ( 2) เท่ากับ 43.212, องศาอิสระ 
(df)  เท่ ากับ  30 , ความน่ าจะเป็น  (P-value) 
เท่ากับ 0.056, ไค-สแควร์หารด้วยองศาอิสระ  

( 2  /df ) เท่ากับ 1.440 ,ค่าดัชนีระดับความ
สอดคล้องกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.994, ค่าดัชนี
วัดระดับความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) เท่ากับ 0.940,ค่าดัชนีวัดเปอร์เซ็นต์ความ
กลมกลืน (NFI) เท่ากับ 0.997, ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.999, ค่า
ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนใน

การประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.027  
ตามล าดับ 
  3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงเป็นบวก
ต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1   ที่ระดับ 0.001 สูงสุด คือ ปัจจัย
ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา ( ASSU) 
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ (VISI) ปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงเป็นลบ คือ ปัจจัยด้านการวางแผน 
(PLAN)  ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมเป็นบวก คือ 
ปัจจัยด้านการวางแผน (PLAN) ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางอ้อมเป็นลบ คือ ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ASSU)  ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมเป็นบวก
สูงสุด คือ ปัจจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(ASSU) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ (VISI) 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 1. กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรน าข้อ
ค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไปเป็นข้อมูลเพ่ือ
ตัดสินใจระดับนโยบาย และก าหนดเป็นนโยบายใน
ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.  สถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ระหว่าง
บุคลากรในสถานศึกษาและสถานศึกษาอ่ืนในสังกัด
มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรแต่ละระดับ
สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังปัญหาซึ่งกัน
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และกันอย่างสร้างสรรค์เพ่ือแสวงหาความรู้ร่วมกัน
แล้วน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยเพ่ือพัฒนาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา สั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนใน
ล าดับต่อไป 
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