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บทคัดย่อ 
   การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จํานวน 327 คน ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ได้แก่ แบบประเมิน และแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค และค่าดัชนี 
ความต้องการจําเป็น ผลการวิจัยพบว่า 
 1. องคป์ระกอบภาวะผู้นาํทางวิชาการ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ เปน็แบบอย่างทางการสอน มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ตนเองและเพื่อนครู พัฒนานกัเรียน และเปน็ผู้นําในการแก้ปัญหา  
  2. สภาพปัจจุบันของภาวะผู้นาํทางวิชาการของครู โดยรวมอยู่ในระดับน้อย สภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้นาํ 
ทางวิชาการครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความต้องการจําเป็น ภาวะผู้นําทางวิชาการของครู โดยเรียงลําดับความต้องการจําเป็น
จากมากไปหาน้อย คือ การพัฒนานักเรียน การมีส่วนร่วมในการพัฒนา การพัฒนาตนเองและเพ่ือนครู  
  3. แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นาํทางวิชาการครู มี 3 วิธีได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การพัฒนาตนเอง 
รูปแบบ 70:20:10  
 4. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวชิาการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหากิจกรรม การวัดและประเมินผล โดยรวม 
มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ของโปรแกรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

คําสําคัญ  :   การพัฒนาโปรแกรม ภาวะผู้นําทางวิชาการ แนวทางการพัฒนา  
 
Abstract 
          This research project aimed to study and develop the academic leadership of teachers in Khon Kaen 
Primary Educational Service Area Office 5; (1) to study elements (2) to study desirable current status and needs, 
(3) to study approaches for enhancing academic leadership of teachers, and (4) to develop program to enhance 
academic leadership of teachers.The samples were 327 teachers. The results of the study showed that: 
 1. There were five elements of Academic Leadership i.e. (1) Teaching approach for leadership  
(2) Participation in development (3) Self development and colleague-development (4) Student development 
(5) Leadership in problem solving. The indicators of overall and individual indicators were at the highest level. 
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           2. The current status of teacher leadership in general was at a low level in all aspects. The desirable 
status of teacher leadership in general was at high level. The Needs for enhancing academic leadership  
of teachers by ordering the priority from the most to the least were 1) Student development, 2) Participation 
in development, and 3) Self-development and colleague development. 
 3. There were three approaches to strengthen academic leadership of teachers: 1) Training  
2) Making a study trip and 3) self-development. The ratio of model was 70:20:10. 
            4. Academic Leadership Enhancement Program consisted of 1) Objectives 2) Activity Content  
3) Measurement. The level of satisfaction was highest and the probability of the program was at the highest level. 
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บทนํา 
 การศึกษามีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงต่อการดํารงชีวิตและสังคม โดยเฉพาะการสร้างคน เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเน้น
การพัฒนาคนเป็นสําคัญ โดยการพัฒนาคนจะประสบความสําเร็จได้ ต้องมีการพัฒนาท้ังด้านความรู้ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และคุณธรรม โรงเรียนเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทหลักในการจัดการศึกษา ซ่ึงสิ่งท่ีจะบ่งชี้ว่าการจดัการศึกษาในสถานศึกษา
จะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่ประสิทธิผลของครูในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงครูผู้สอนต้องใช้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์เสริมสร้างผู้เรียน ให้ได้รับการพัฒนา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกในปัจจุบัน โดยมุ่งให้เกิด 
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่วางไว้ สอดคล้องกับความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานหลัก 
ท่ีร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา คือ กระทรวงศึกษาธิการ (กนกรัตน์ ภู่ระหงษ์, 2549 : 9) หน่วยงานทางการศึกษาท่ีศึกษา
แนวทางเพื่อพัฒนาครู ให้สามารถจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ โดยให้ความสําคัญกับภาวะผู้นําของครู Fullan (2006 : 2)  
กล่าวถึงภาวะผู้นําของครูว่าประกอบด้วยลักษณะท่ีสําคัญ ท่ีมีความมุ่งม่ันและพัฒนาตนเองไปสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง  
และสนับสนุนช่วยเหลือครูคนอ่ืนให้สามารถพัฒนาไปสู่ครูมืออาชีพด้วย และ Pellicer & Anderson (1995 : 21) กล่าวถึง
ลักษณะสําคัญของภาวะผู้นําครูใน 2 ประเด็น คือ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คือ เกี่ยวกับการเรียนการสอนและนําไปสู่ 
การปฏิบัติจริงในโรงเรียน โดยก่อให้เกิดผลต่อการปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นผู้นําทางการเรียนการสอน  
 ดังนั้นจงึควรกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษาได้ให้ความสําคญั เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ความรู้ทางวิชาชีพ 
และสถานภาพทางวิชาชีพมากข้ึน โดยการคิดแนวทางสําหรับครูรุ่นใหม่ ผู้ท่ีจะกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาควรมีลักษณะ
อย่างไร จงึจะเหมาะสมกบัยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปในปจัจุบนั การสนับสนุนช่วยเหลือให้ครูเรียนรู้อย่างเหมาะสม ครูเหล่านีก้็จะไปช่วย
นักศึกษาให้เรียนรู้อย่างเหมาะสมเช่นกัน ซ่ึงเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่างๆ และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ระหว่างครูด้วยกันเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 34) เส้นทางสู่ความเป็นผู้นําทางวิชาการ ซ่ึงมีองค์ประกอบ  
2 ส่วน ได้แก่ คุณภาพของตัวครูเอง และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู คุณลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นครู คือ 
ต้องมีความรัก ศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์ เป็นแบบอย่างท่ีดีของลูกศิษย์ แต่สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ครูต้องมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์และปรับใช้องค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญ  
กับประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้เรียนเป็นอันดับแรก บนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีว่า “เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถ
พัฒนาตนเองได้” ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ จึงต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ได้เรียน 
จากประสบการณ์ตรง มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงามอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการดํารงชีวิต มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์อย่างย่ังยืน พร้อมท่ีจะเจริญเติบโต 
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเป็นท่ียอมรับของสังคมและประเทศชาติ 
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  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ปีการศกึษา 2558 มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 260 โรงเรียน 
มีข้าราชการครู 2,329 คน โรงเรียนขนาดเล็ก 154 โรงเรียน ขนาดกลาง 99 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 7 โรงเรียน มีภารกิจสําคัญ 
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ในการบริหารจัดการการจัดการศกึษาของสถานศึกษา เน้นการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพและตรงตามหลักสูตรทางการศึกษา ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จิตสํานึกความเป็นไทย สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
ความสํานึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามรถ 
และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และพบว่าปัญหาคุณภาพเด็กท่ีมีผลการประเมินตํ่า โดยถูกวิจารณ์ว่ามีผลมาจาก
การจดัการเรียนการสอนท่ีขาดประสิทธิภาพ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-Net) ของชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ประจําปีการศึกษา 2558 พบว่ามีคะแนนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาศาสนา  
และวัฒนธรรม และวิชาภาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.55 37.75 38.89 44.34 และ32.70 โดยคะแนนระดับประเทศ  
พบว่ามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 49.33 43.47 42.59 49.18 และ 40.31 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาจากผลคะแนนการสอบท้ัง 5 วิชา
พบว่ามีค่าตํ่ากว่ามาตรฐานของประเทศ ซ่ึงคะแนนในระดับประเทศมีแนวโน้มในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีข้ึน และมี 
ผลคะแนนการทดสอบ (O-Net) ท่ีสูงข้ึนมากกว่าคะแนนทดสอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 5 ในปัจจุบัน 
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5, 2559 : 22) ท้ังนี้เนื่องจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ในปี พ.ศ. 2559 มีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการจํานวน 120 คน ซ่ึงเป็นช่วงรอยต่อของการเปล่ียนถ่าย 
ครูรุ่นใหม่กับครูรุ่นเก่าซ่ึงมีประสบการณ์ในการทํางานสูง และภาวะผู้นําทางทางวิชาการมากกว่าครูรุ่นใหม่ จากอัตราการเกษียณอายุ 
ราชการในครั้งนี้ ส่งผลให้ต้องรับข้าราชการครูรุ่นใหม่ท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานน้อย จึงจําเป็นต้องได้รับการเพ่ิมทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทหน้าท่ี ซ่ึงคงจะต้องปรับเปลี่ยนไปให้ก้าวทันกับสภาพการณ์ทางสังคมและความกา้วหน้า 
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลในภาพรวมต่อการจัดการศกึษาและการเรียนการสอน
ในอนาคต จึงจําเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการให้ครู เพ่ือเพ่ิมภาวะผู้นําทางวิชาการให้สูงข้ึนจากเดิม เพ่ือส่งผลให้
การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5, 
2559 : 54) 
 จากสาเหตุดังกล่าว จึงควรดําเนินการศึกษาการคน้คว้า จากทฤษฎีไปสู่การสร้างโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นํา 
ทางวิชาการของครู ซ่ึงคาดว่าเป็นประโยชน์ต่อครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําไปใช้ ในการประกอบผลการพัฒนาของครู อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพ  
การจัดการศึกษาไทยให้มีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้นําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 
          2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัสภาพท่ีพึงประสงค์และความต้องการจําเปน็ ของภาวะผู้นาํทางวิชาการครู สงักัดสํานกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  
          3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 
 4. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมภาวะผู้นําทางวิชาการครู สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  



วิธีดําเนินการวิจัย 
            ผู้วิจัยได้ดําเนินการลําดับข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ได้แก่ ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จาํนวน 2,329 คน 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จํานวน 327 คน  
โดยการเทียบจํานวนประชากรท้ังหมดกับตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ (Krejcie & Morgan) 
  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ใช้แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอนดังนี้ 
    ตอนท่ี 1 แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ องค์ประกอบของภาวะผู้นําทางวิชาการ  
   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพปัจจบุัน สภาพท่ีพึงประสงค์ และแนวทางการเสริมสร้างของภาวะผู้นําทางวชิาการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถาม นําไปเสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิจัย 
ด้านวัดผล ด้านประเมินและด้านเนื้อหา เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสม และความชัดเจนของ ข้อคําถาม  
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ใช้้เทคนิค IOC หรือดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาํถาม ได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง .80- 1.00 รายการตรวจสอบค่าอํานาจจําแนก ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถาม
ฉบับร่างท่ีผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง และการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน โดยดูจากค่าความสัมพันธ์จากคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) ซ่ึงมีค่าอํานาจจําแนกรายข้อของสภาพปัจจุบันอยู่ระหว่าง .202 - .715  
ค่าความเชื่อม่ัน .851 และสภาพท่ีพึงประสงค์อยู่ระหว่าง .243 –.752 การตรวจสอบค่าความเชื่อม่ัน ผู้วิจัยได้นําข้อคําถาม 
ท่ีมีค่าอํานาจจําแนกตามเกณฑ์ ไปหาค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบราค ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ัน
ท้ังฉบับของสภาพปัจจุบันเท่ากับ .851 และสภาพท่ีพึงประสงค์เท่ากับ .868 
      ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้างแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการครูสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยครอบคลุมเนื้อหา ท้ัง 5 ด้าน เพ่ือศึกษาโรงเรียนท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) 
    ตอนท่ี 4 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการของครู
เป็นแบบ (Rating Scale) 5 ระดับ 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
     การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี   
   3.1 ผู้วิจัยดําเนินการประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางไปประเมินด้วยตนเอง โดยใช้แบบประเมิน  
และแบบสัมภาษณ์ ตลอดจนประสานผู้ทรงคุณวุฒทิางโทรศัพท์ เพ่ือขอรับแบบประเมินคืน  
         3.2 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือ และขอความอนุเคราะห์พร้อมท้ังมีการติดต่อ 
เป็นการส่วนตัวถึงผู้ประสานงานการเก็บข้อมูล 
  3.3 ผู้วิจัยนําแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการครู 
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง  
นําผลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าด้วยวิธีการทางสถิติ   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ในการวิเคราะห์ข้อมูลองคป์ระกอบของภาวะผู้นาํทางวชิาการครู สงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 โดยหาค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของภาวะผู้นําทางวิชาการครู 
ดังต่อไปน้ี 
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                 4.1 ผู้วิจัยได้นําข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินมาเรียบเรียง จัดระเบียบข้อมูลจัดกลุ่มเนื้อหาตามองค์ประกอบ 
และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)          
      4.2 ป้อนคะแนนเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS for Windows Version 17 เพ่ือวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ระดับภาวะผู้นําทางวิชาการ
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และแปลความคา่เฉลี่ยโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
   4.51–5.00  หมายถึง  ครูมีภาวะผู้นําทางวิชาการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
             3.51–4.50  หมายถึง  ครูมีภาวะผู้นําทางวิชาการอยู่ในระดับมาก 
   2.51–3.50  หมายถึง  ครูมีภาวะผู้นําทางวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.51–2.50  หมายถึง  ครูมีภาวะผู้นําทางวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
   1.00–1.50  หมายถึง  ครูมีภาวะผู้นําทางวิชาการอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
                  4.3 วิเคราะห์ร้อยละของแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   
                 4.4 วิเคราะห์ความต้องการจําเป็น (Needs Assessment) โดยนําข้อมูลผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ท่ีพึงประสงค์ และแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําการทางวิชาการของครูในระยะที่ 2 มาหาค่าดัชนีความต้องการจําเป็น 
(Priority Needs Index) เพ่ือจัดลําดับความต้องการจําเป็น โดยการคํานวณสูตรต่อไปน้ี ค่า PNImodified  = (I-D)/D 
                 4.5 การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีกรศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ไปออกแบบร่างโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการของครู  
  5. สถิติท่ีใช้ของการวิเคราะห์ข้อมูล 
     5.1 สถิติท่ีใช้ตรวจสอบหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
             5.1.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) 
           5.1.2 ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
             5.2 สถิติพ้ืนฐาน     
    5.2.1 ร้อยละ  (Percentage)   
                  5.2.2 ความถ่ี (Frequency) 
                  5.2.3 ค่าเฉลี่ย 
                  5.2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผล 
   1. องค์ประกอบของภาวะผู้นําทางวิชาการของครู ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 23 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 การเป็นแบบอย่างทางการสอน ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ใช้แนวทางสอนท่ีหลากหลาย 2) ส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ 3) มีความรู้ในเรื่องท่ีสอนอย่างดี 4) เป็นแบบอย่างท่ีดี 5) ประเมินการเรียนการสอน องค์ประกอบท่ี 2 การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาร่วมกัน 2) มีการทํางานเป็นทีม 3) มีเครือข่ายการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 4) ให้คําปรึกษาและเป็นพ่ีเลี้ยงครู 5) มีการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน องค์ประกอบท่ี 3 การพัฒนาตนเอง
และเพ่ือนครู ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์พัฒนาตนเอง 2) เชื่อม่ันในตนเองว่าพัฒนาได้ 3) มีการพัฒนาด้านสติปัญญาและ
ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 4) เป็นครูต้นแบบพัฒนาเพ่ือนครู 5) นิเทศการสอน 6) ให้คําแนะนําเพ่ือนครู 7) ถ่ายทอดความรู้
องค์ประกอบท่ี 4 การพัฒนานักเรียน ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) รักษามาตรฐานนักเรียนให้อยู่ในระดับสูง 2) การกํากับติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียน 3) การวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน องค์ประกอบท่ี 5 การเป็นผู้นําการแก้ไขปัญหา  



ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ผู้นําการบริหารความขัดแย้ง 2) คิดแบบไตร่ตรองและค้นหาด้วยตนเองในการแก้ปัญหา 3) การเป็นแบบอย่าง 
ในการผสานความร่วมมือแก้ปัญหา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
   2. สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์และความต้องการจําเป็น ภาวะผู้นําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า  
    2.1 สภาพปัจจุบันภาวะผู้นําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
โดยรวมอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน    
      2.2 สภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้นําทางวิชาการของครู โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน      
      2.3 ลําดับความต้องการจําเป็นในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เรียงลําดับความต้องการจําเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การพัฒนานักเรียน  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา การพัฒนาตนเองและเพ่ือนครู การเป็นผู้นําการแก้ไขปัญหา และการเป็นแบบอย่างทางการสอน
ตามลําดับ 
             3. แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 5 แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการของครูท่ีเหมาะสมตามรูปแบบ 70:20:10 หลักการพัฒนา 1) การเรียนรู้
จากการปฏิบัติ และพัฒนาผ่านประสบการณ์ ร้อยละ 70 2) การเรียนรู้และพัฒนาผ่านบุคคลอ่ืน ร้อยละ 20 3) เรียนรู้้และพัฒนา
ผ่านหลักสูตร และโปรแกรมการพัฒนา ร้อยละ 10 เรียงลําดับมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ได้แก่ 1) การพัฒนาตนเอง 2) การฝึกอบรม 
3) การศกึษาดูงาน 
  4. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 
   4.1 ส่วนประกอบของโปรแกรมท่ีเหมาะสม สําหรับการพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการ 3 ส่วนประกอบด้วย  
1) วัตถุประสงค์ 2) เนื้อหากิจกรรม 3) การวัดและประเมินผล        
  4.2 โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
มีองค์ประกอบมี 3 ส่วนดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ 2) เนือ้หากิจกรรม 3) การวัดและประเมินผล โปรแกรม ประกอบด้วย 5 โมดูล  
1) โมดูลการเป็นแบบอย่างทางการสอน 2) โมดูลการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 3) โมดูลการพัฒนาตนเองและเพ่ือนครู  
4) โมดูลการพัฒนานักเรียน และ 5) โมดูลการเป็นผู้นําในการแก้ปัญหา     
   4.3 การประเมินโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และโดยรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 มีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจเห็นควรนํามาอภิปรายดังนี้ 
         1. องค์ประกอบของภาวะผู้นําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
พบว่าภาวะผู้นําทางวิชาการจะตอ้งเป็นผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน และการยอมรับจากเพื่อนครูให้ใช้บทบาท
ของผู้นํา เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยมุ่งเน้นท่ีความสําเร็จ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน บทบาทของโรงเรียนจําเป็นต้องเน้นกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพ
ของตนจนสุดความสามารถ โดยมีภาวะผู้นําทางวิชาการมาช่วยในส่วนของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเกี่ยวกบัการสอนและการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553 : 87) ; Lieberman & Miller (2004 : 69); Harris, A.& Muijs, D. (2005 : 139) ภาวะผู้นําทางวิชาการ
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ของครู คือ รูปแบบภาวะผู้นําท่ีครูในระดับต่าง ๆ ในสถานศึกษามีโอกาสท่ีจะนํา หรือเป็นผู้นําภาวะผู้นําแบบนี้ เป็นการสร้าง
สถานการณ์ ทําให้คนได้ทํางานหรือเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงสามารถท่ีจะสร้างและทําให้เกิดความเข้าใจดีข้ึน เป็นการนําเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายร่วมกัน  
                 ภาวะผู้นําทางวิชาการของครูเป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ชุดของพฤติกรรมและการกระทําท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน 
และ Strodl (1992 : 84) กล่าวว่าภาวะผู้นําทางวิชาการของครู หมายถึง รูปแบบภาวะผู้นําท่ีครูในระดับต่าง ๆ ในสถานศึกษา
มีโอกาสท่ีจะนําหรือเป็นผู้นําด้านวิชาการ โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอน เป็นผู้สร้างเครือข่ายท่ีสามารถปฏิบัติงานเป็นทีม
กับเพ่ือนครูในโรงเรียนของตน และสามารถปฏิบัติงานในชุมชนได้ และสอดคล้องกบังานวิจัยของ อาภารัตน์ ราชพัฒน์ (2554 : 4) 
ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางวิชาการของครู ได้แก่ การพัฒนาตนเองและเพ่ือนครู ด้านผู้นําภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนสภาพ 
ด้านการเรียนรู้ การเป็นแบบอย่างทางการสอน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง การเป็นแบบอย่าง
ทางการสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ คือ การเป็นแบบอย่างทางการสอน ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ใชแ้นวทางสอน
ท่ีหลากหลาย 2) ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 3) มีความรู้ในเร่ืองท่ีสอนอย่างดี 4) เป็นแบบอย่างท่ีดี 5) ประเมินการเรียน
การสอน ซ่ึงครูมีการปรับปรุงการสอนโดยเรียนรู้แนวทางและเทคนคิต่าง ๆ ของการสอน เลือกแนวทางสอนท่ีตรงกับวัตถุประสงค์
และเปา้หมายของการสอน วางแผนการสอนอย่างหลากหลาย แนวทางสอดคล้องกบัแนวคิดของ วัฒนา ระงับทุกข์ (2551 : 251) 
กล่าวว่าการเป็นแบบอย่างของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนไว้ ควรมีการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง การสง่เสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพ่ือน และกลุม่การใช้แหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย 
และเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเข้ากับชีวิต  
 2. การศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้นําทางวิชาการในสถานศึกษา สงักัดสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่าสภาพปัจจุบันของภาวะผู้นําทางวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และสภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้นําทางวิชาการครู  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และการวิเคราะห์ลําดับความต้องการ
จําเป็นของการพัฒนาภาวะผู้นาํทางวชิาการเรียงลาํดับความต้องการจําเปน็จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
การพัฒนานักเรียน การพัฒนาตนเองและเพ่ือนครู การเป็นแบบอย่างทางการสอน และการเป็นผู้นําการแก้ไขปัญหาตามลําดับ 
ครูเป็นผู้ท่ีประกอบวิชาชีพ ซ่ึงทําหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการสอน และสง่เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยแนวทางต่าง ๆ  
ในสถานศึกษาของรัฐ ครูเป็นผู้ให้การศึกษาและการเรียนรู้ ท้ังในด้านวิชาการและประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละ 
ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมให้ผู้เรียนได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งนําพา
สังคมประเทศชาติ ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง (ประชิด สกุณะพัฒน์ และอุดม เชยกีวงศ์, 2549 : 32) ครูผู้สอนจึงจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ และเรียนรู้เทคนิค แนวทางการสอนท่ีจะพัฒนาการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ท้ังนี้ 
ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย (ไกศิษฏ์ เปลรินทร์, 2552 : 9) การจัดการเรียนรู้ 
ต้องเน้นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยครูมีหน้าท่ีเอ้ืออํานวยในการสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนนุให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูจงึถือเป็นปจัจัยท่ีสาํคัญท่ีสุด
ของการจัดการศกึษาท่ีมีคุณภาพ  
             3. แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 5 แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการของครูท่ีเหมาะสม เรียงลาํดับมากไปหานอ้ย 3 ลําดับแรก ได้แก่ 1) การพัฒนา
ตนเอง 2) การฝึกอบรม 3) การศึกษาดูงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hartley & Hinksman (2003 : 223) ได้ศึกษาเร่ือง 
การพัฒนาภาวะผู้นํา : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นํา ซ่ึงผลการศึกษา พบว่าการพัฒนาภาวะผู้นํามีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถของปัจเจกบุคคล เพ่ือช่วยให้
สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยแนวทางการใหม่ ๆ โดยการพัฒนาภาวะผู้นําท่ีดีท่ีสุด ควรให้ความสนใจท่ียุทธศาสตร์ และบริบท



ขององค์กร เพ่ือจะได้ออกแบบ และนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การพัฒนาภาวะผู้นําสามารถทําได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
1) ลักษณะท่ีเป็นทางการ เช่น หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมการพัฒนา และโปรแกรมการศึกษา และ 2) ลักษณะท่ีไม่เป็นทางการ 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นํา เช่น ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ในส่วนของการประเมินความต้องการ
พัฒนาภาวะผู้นํา ควรนํากรอบแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาเป็นตัวระบุภาวะผู้นําท่ีจําเป็นต้องมีในแต่ละองค์การ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาทักษะหลัก และเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะท่ีขาดของพนักงานแต่ละคน รวมท้ังควรนําการประเมินผล
เช่น การประเมินแบบ 360 องศา มาใช้ควบคู่กับกรอบแนวคิดเร่ืองสมรรถนะ แนวทางการที่นิยมนํามาใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นํา 
 4. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหากิจกรรมและการวัดและการประเมิน ประกอบด้วย 
5 โมดูล ได้แก่ 1 โมดูลการเป็นแบบอย่างทางการสอน 2 โมดูลการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 3 โมดูลการพัฒนาตนเองและเพ่ือนครู 
4 โมดูลการพัฒนานักเรียน 5 โมดูลการเป็นผู้นาํในการแกป้ัญหาสาํหรับแนวทางการเสริมสร้างภาวะผูน้ําทางวิชาการ ประกอบด้วย 
3 แนวทาง ได้แก่ 1) การพัฒนาตนเอง 2) การฝึกอบรม 3) การศึกษาดูงาน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เกิดองค์ความรู้ และ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากโปรแกรมเป็นหน่วยท่ีจัดข้ึนเพ่ือทํากิจกรรมพิเศษ หรือให้บริการตามความต้องการ
ของสถาบันหรือบุคคล มีการจัดลําดับการปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ เป็นแผนกิจกรรมท่ีวางไว้เพ่ือเป้าหมายโดยเฉพาะ (Bar & 
Keating, 1990 : 231) ประกอบด้วยรายละเอียดของแนวการจัดประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาผู้รับการเสริมสร้างให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้มากท่ีสุด โปรแกรมเป็นเสมือนสือ่นํา ท่ีก่อให้เกิดลําดับข้ันตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีจําเป็น
โดยการมีภาระท่ีสําคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพให้กับผู้เสริมสร้างจากความสามารถ 
หรือพฤติกรรมในระดับกว้าง ๆ สอดคล้องกับ ยอดอนงค์ จอมหงษ์พิพัฒน์ (2553 :132) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาครู ผู้นําการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีความมุ่งหมายดังนี้ 1) เพ่ือสร้างและพัฒนา
โปรแกรมพัฒนาครูผู้นําการจัดการเรียนรู้ ตามแนวแนวทางปฏิรูปการศึกษาและ 2) ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมที่มีต่อ
ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะการเป็นครูผู้นําการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
โปรแกรมพัฒนาครูผู้นําการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 7 ประการ คือ 1) วิสัยทัศน์  
2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์  4) เนื้อหา 5) กระบวนการ 6) โครงสร้าง และ 7) การวัดและประเมินผลกระบวนการของโปรแกรม
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 โปรแกรมการพัฒนาครูผู้นําการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จําลอง ซ่ึงเป็นการเข้าค่าย 
ฝึกกิจกรรมการเป็นผู้นําในการจดัการเรียนรู้แบบเข้ม โดยจําลองสถานการณ์ควบคูก่ับการให้ความรู้เชิงทฤษฎี ประกอบด้วย
ข้ันตอน ดังนี้ 1) ข้ันสํารวจประสบการณ์เดิม 2) ข้ันวางแผนร่วมกัน 3) ข้ันสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอด 
4) ข้ันประยุกต์แนวคิด ระยะท่ี 2 โปรแกรมการพัฒนาครูผู้นําการจัดการเรียนรู้ภาคสนาม เป็นการพัฒนาทักษะการเป็นครูผู้นํา
ในการจัดการเรียนรู้ต่อเนื่อง จากระยะที่ 1 ในสถานการณ์การสอนจริงใช้ระยะเวลา 20 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคเรียน โดยมีข้ันตอน  
คือ 5) ข้ันการนําไปปฏิบัติ 6) ข้ันการนิเทศติดตามประเมินผล 7) ข้ันให้ข้อมูลย้อนกลับและการเสริมแรง และ 8) ข้ันการสัมมนา
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
  
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
   1.1 จากข้อค้นพบท่ีว่า ภาวะผู้นําทางวิชาการของครู ประกอบด้วย การเป็นแบบอย่างทางการสอน การพัฒนาตนเอง
และเพ่ือนครู การมีส่วนร่วมในการพัฒนา การพัฒนานักเรียน และการเป็นผู้นําในการแก้ปัญหา ซ่ึงครูในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สามารถนําข้อมูลพ้ืนฐานท่ีได้นี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้มีภาวะผู้นํา
ทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
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   1.2 จากข้อค้นพบ ให้ผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นําไปใช้ได้ 
ท้ังการพัฒนากลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ หรือเป็นรายองค์ประกอบตามความจําเป็น 
   1.3 แนวทางการการพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการของครู ประกอบด้วย 1) การฝึกอบรม 2) การศึกษาดูงาน  
3) การพัฒนาตนเอง มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล ทําให้เกิดการพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการครู ดังนั้นจึงควรส่งเสริม 
ให้มีการใช้โปรแกรมการพัฒนานี้ เพ่ือให้การพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการของครูในวงกว้างมากย่ิงข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการในตําแหน่งอ่ืน เช่น บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
เพ่ือให้การพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการเผยแพร่ในวงกว้างมากย่ิงข้ึน 
  2.2 ควรทําการศึกษาวิจัย และพัฒนาโดยใช้หลักการและแนวทางการเสริมสร้าง ของโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึน 
จากงานวิจัยนี้ นาํไปใช้ในกับการพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน หรือสังกัดอ่ืน เพ่ือค้นหาองค์ประกอบ 
ท่ีมีความจําเป็นท่ีสุดในการพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการ เพ่ือจัดทําโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําทางวิชาการของแต่ละบริบท
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
  2.3 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษาและสอดคล้องกับ 
บริบทของสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
   2.4 ควรศึกษาวิธีการพัฒนาและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท่ีเกี่ยวข้องกับการนําไปใช้ในกับการพัฒนาภาวะผู้นํา
ทางวิชาการ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน หรือสังกัดอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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